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Προβλέπεται ανάλογο των δικαιωμάτων 

που μεταβιβάζονται, με πλαφόν 50.000 

ευρώ και έρχεται μέχρι τις εκλογές σελ. 4-6

Πριμ εξόδου
Το βλέπει 
η διοίκηση  
το θέλουν 
οι αγρότες

Πρόγευση  
του 40%
για παγετό 
με αλλαγές 
στο νόμο

agrenda - σελ. 8, 48 

Συγκοµιδή και γευστική δοκιµή σε
10 νέες ποικιλίες του δανέζικου οίκου 
Danespo, διοργάνωσε η εταιρεία 
Αγροδίκτυο στη Θήβα. Πρωιµότητα, 
αποδόσεις και µεγάλο χρονικό διάστηµα 
αποθήκευσης στα χαρακτηριστικά 
που ξεχώρισαν οι επισκέπτες. σελ. 42

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ 

Δέκα νέες 
ποικιλίες  
πατάτας 

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

Δουλεμένο  
το περίγραμμα 
Μητσοτάκη 
για τα αγροτικά  

σελ. 4-6, 47
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Έρχονται από φέτος   
µικρά Σχέδια Βελτίωσης   
Πιθανή ακόµα και την ενδιάµεση διετία 
µια νέα προκήρυξη µικρών Σχεδίων 
Βελτίωσης. σελ. 18-19 

  
Φότζια - Ορεστιάδα 
και σκληρό 300 ευρώ
Με κλειστά µάτια τα 30 λεπτά για 
τον παραγωγό στο σκληρό, µε τον 
δείκτη σε Φότζια, Ορεστιάδα. σελ. 12 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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195
77,30
2,55

Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 2 ευρώ

Έρχονται από φέτος   
µικρά Σχέδια Βελτίωσης   
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6Β

3B

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
27°C

32°C

ΛΑΡΙΣΑ
33°C

29°C KABΑΛΑ
 30°C 4-5 B

4Β∆

20 0 C

33°C

28°C

4Β∆

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουλίου 2021Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL

• Τα αγροβολταϊκά σε παραγωγική γη και 
το νέο ηλεκτροκίνητο της Fendt σελ. 20
• ∆έκα νέες ανθεκτικές ποικιλίες 
πατάτας από το Αγροδίκτυο  σελ. 42

• Οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη για την 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα σελ. 47
• Από το εξωτερικό έρχονται ξανά τα νέα 
για υπόθεση νοθείας στη Φέτα σελ. 11

• Ορατά επίπεδα τιµών πάνω από τα 30 
λεπτά στην αγορά σκληρού σίτου σελ. 12
• Συµφωνία για 1,20 ευρώ το κιλό στο 
πρόβειο γάλα στο Λιβάδι Ολύµπου σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Κοντά σε προπωλήσεις µε 56 λεπτά βρίσκεται η εγχώρια 
αγορά βάµβακος, όσο οι διεθνείς ισορροπίες επιτρέπουν ένα 
νέο χρηµατιστηριακό ράλι. Πράξη µε 29 λεπτά έχει πλέον 
στο ιστορικό της η τρέχουσα εµπορική περίοδος για το σκληρό 
σιτάρι. Άνοδο σε όλους τους δείκτες αγροτικών εµπορευµάτων 
αναφέρει το ∆ελτίο Τιµών της Τράπεζας Πειραιώς. Στη ζώνη 
γάλακτος, σηµειώθηκε η πρώτη συµφωνία στα 1,20 ευρώ.

Καρπόκαψα καρυδιάς
Η καρπόκαψα θεωρείται ένας από τους 
σηµαντικότερους εχθρούς της καρυδιάς, 
προκαλώντας απώλειες που φτάνουν 
ακόµα και το 70% της απόδοσης. Το 
έντοµο έχει 2 µε 4 γενεές το έτος 
ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες και δραστηριοποιείται από τον 
Απρίλη έως τον Σεπτέµβρη. Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων µε παρακολούθηση 
των συλλήψεων στο δίκτυο φεροµονικών 
παγίδων αναφέρουν πως βρίσκεται σε 
εξέλιξη η πτήση της δεύτερης γενιά και 
ξεκινούν οι ωοτοκίες του εντόµου. 

Αντιµετώπιση
Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν το 
επίπεδο προσβολής από την 
προηγούµενη γενιά. Ο έλεγχος αφορά 
την εξέταση 1.000 καρπών. Εάν οι 
προσβεβληµένοι καρποί ξεπερνούν το 
1% αυτή την εποχή αναµένεται ζηµιά 
πάνω από 5% στη συγκοµιδή. Κρίνεται 
αναγκαίο να ελέγχονται και οι πεσµένοι 
καρποί για να διαπιστωθεί αν η πτώση 
τους οφείλεται στην καρπόκαψα ή σε 
άλλα αίτια. Μόνο η πτώση καρυδιών που 
έχουν αποχωρήµατα στην κορυφή του 
καρπού απέναντι από τον ποδίσκο µπορεί 
να αποδίδεται σε προσβολή από τον 
εχθρό και απαιτείται επέµβαση µε 
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 24-07-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
από το µεσηµέρι-απόγευµα 
σποραδικές καταιγίδες στην 
κεντρική Μακεδονία και τη 
Θεσσαλία. Βελτίωση το βράδυ. 
Γενικά αίθριος καιρός στην 
υπόλοιπη χώρα, µε πρόσκαιρες 
µεµονωµένες νεφώσεις στα  
ηπειρωτικά και τοπικές βροχές 
στα ορεινά της Ηπείρου, της 
δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς 
και της Πελοποννήσου. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριας έντασης και στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 25-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις στα νότια 
της χώρας και στην Κρήτη. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις, 
µέτριας έντασης, στα ανατολικά, 
τα νότια ηπειρωτικά και στο 
Αιγαίο τοπικά και πρόσκαιρα 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στα δυτικά και βόρεια και 
σε µικρή πτώση στα ανατολικά.

∆ευτέρα 26-07-2021
και Τρίτη 27-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας, µε 
κατά τόπους νεφώσεις. Άνεµοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

από βόρειες διευθύνσεις µέτριας 
έως ισχυρής έντασης κυρίως στα 
πελάγη. Θερµοκρασία σε άνοδο 
σε όλες τις περιοχές.

Τετάρτη 28-07-2021 ως 
Παρασκευή 30-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
βορειοδυτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριας έως 
ισχυρής έντασης κυρίως στα 
πελάγη. Θερµοκρασία σε 
σταδιακή άνοδο που θα φτάσει 
στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 
39 µε 41 βαθµούς Κελσίου.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 5 
και στο Αιγαίο 6 και 
τοπικά 7 µποφόρ.
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Στον αγροτικό χώρο τα πράγµατα θα µπορού-
σαν να είναι πολύ πιο απλά και οι εµπλε-
κόµενοι στα θέµατα της αγροτικής παρα-
γωγής πολύ πιο ευχαριστηµένοι. Άλλω-
στε, µια προσεκτική µατιά στις τελευταί-
ες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της 
περιοδείας του στην Πελοπόννησο, επιβε-
βαιώνει το παραπάνω σκεπτικό. 

Τι µας λέει δηλαδή ο πρωθυπουργός; Ξεκαθα-
ρίζει ότι ο εγχώριος τοµέας της αγροτικής 
παραγωγής είναι πολύ µικρός για να µπο-
ρεί να τεκµηριώσει ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτηµα στο επίπεδο της (χαµηλής) τιµής. 
Εκεί που µπορεί κάτι να γίνει, είναι στη δι-
αφοροποίηση και στην ποιότητα. 

Το ζήτηµα του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων 
και του όγκου της παραγωγής, παύει να 
είναι µειονέκτηµα, όταν υπάρχουν συνερ-
γατικά σχήµατα. Όταν οι οργανώσεις των 
παραγωγών φροντίζουν αντίστοιχα για 
κοινές προµήθειες εισροών και διαπραγ-
µατεύονται αντίστοιχα τη διάθεση της πα-
ραγωγής, οι όροι αλλάζουν. Καλό είναι 
να έχουν φροντίσει προηγουµένως σε έ-
να ενιαίο πλαίσιο οδηγιών τεχνικής φρο-
ντίδας και µια κατά το δυνατόν πιο οµογε-
νοποιηµένη αγροτική παραγωγή. 

Το άλλο θέµα έχει να κάνει µε την ηπιότητα 
των παρεµβάσεων και τη µέριµνα των συ-
ντελεστών της αγροτικής παραγωγής για 
ελαχιστοποίηση στο περιβαλλοντικό απο-
τύπωµα. Εδώ πρέπει να γίνει απ’ όλους 
κατανοητό ότι δεν υπάρχει χρόνος για χά-
σιµο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύ-
ει κατά κάποιο τρόπο στην υπόθεση αυτή. 

Τέλος ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει τις παθο-
γένειες που υπάρχουν στη διαχείριση των 
κοινοτικών ενισχύσεων, αντιλαµβάνεται 
τη σπατάλη πόρων που συντελείται σε βά-
ρος µάλιστα εκείνων που παράγουν και 
δεσµεύεται ότι στη νέα προγραµµατική 
περίοδο τα πράγµατα θ’ αλλάξουν προς 
όφελος των πραγµατικών παραγωγών. 

Από τις πρωθυπουργικές κατευθύνσεις µέχρι 
την πολιτική πράξη υπάρχει προφανώς 
απόσταση. Προς το παρόν, ο συνεργατι-
σµός και τα συλλογικά σχήµατα βρίσκο-
νται σε απαξίωση, η περιβαλλοντική συ-
νείδηση δεν υπάρχει και η σπατάλη κοι-
νοτικών πόρων φθάνει στα όρια της κα-
τάχρησης. Η αλλαγή πλεύσης, πρέπει να 
συνοδεύεται από πολιτικές κινήσεις που 
να σηµατοδοτούν αποφασιστικότητα. Κι 
αυτές οι κινήσεις δεν φαίνονται, αντίθετα 
καλλιεργείται ο εφησυχασµός και πριµο-
δοτείται η µετριότητα.             Agrenda

Ο Μητσοτάκης
πάντως τα λέει

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,17750

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48030

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08223

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85630

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,65100
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TOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Μείωση κατά 21% της αξίας των δικαιωμάτων 
στη νέα ΚΑΠ με το κονδύλι της βασικής ενί-
σχυσης να διαμορφώνεται στα 862.598.960 
ευρώ, έδειξαν οι διαχειριστικές αρχές κατά 
τη διάρκεια της σχετικής διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη στις 19 Ι-
ουλίου παρουσία του πρωθυπουργού, ενώ 
επιβεβαίωσαν πως λόγω της κατάργησης 
του πρασινίσματος (550 εκατ. ευρώ), ενιαία 
ενίσχυση θα κατέβει στο μισό, σε σχέση με 
την τρέχουσα περίοδο.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε κατά τη δι-
άρκεια της παρουσίασής της η Χρυσούλα Θε-
οδωρίδου (Τμήμα ΚΑΠ & Ευρωπαϊκών Σχέ-
σεων Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρί-

ωσης & Διεθνών Σχέσεων, ΥπΑΑΤ) η ενδει-
κτική κατανομή του φακέλου των άμεσων ε-
νισχύσεων για τη νέα ΚΑΠ στην Ελλάδα θα 
έχει ως εξής:

Βασική ενίσχυση: 862.598.960 ευρώ (α-
πό 1.091.170.000 ευρώ)

Αναδιανεμητική ενίσχυση: 179.707.700 
ευρώ (νέο)

Νέο πρασίνισμα: 449.269.250 ευρώ (νέο)
Νέοι γεωργοί: 35.941.540 ευρώ (από 

36.692.000 ευρώ)
Συνδεδεμένη στήριξη 15%: 269.561.550 

ευρώ (από 182.056.000 ευρώ)
Μεταφορά 5% στον Πυλώνα ΙΙ: 94.583.000 

ευρώ (από 96.558.850 ευρώ)
Η μείωση της αξίας των δικαιωμάτων και 

η πλήρης εξίσωση τους (100% σύγκλιση με 
πέντε βήματα την περίοδο 2022-2026), ανα-

μένεται να φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στις 
ετήσιες πληρωμές των αγροτών, ενώ, την ί-
δια ώρα από τα παραπάνω φαίνεται πως το 
κονδύλι για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αυ-
ξάνεται κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ. Τα πα-
ραπάνω επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορ-
τάζ της Agrenda και του Agronews (φύλλο 
812 , 5-6 Ιουνίου) που προειδοποίησαν έ-
γκαιρα για την ανακατανομή των ενισχύ-
σεων της νέας περιόδου, μετά και την πρό-
οδο για τη συμφωνία των κειμένων της νέ-
ας ΚΑΠ στην Ευρώπη. 

Επτά δράσεις στο νέο πρασίνισμα
Από εκεί και πέρα, όπως ειπώθηκε κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης στην Τρίπολη, για 
να ισοφαρίσουν τις απώλειες από την κατάρ-
γηση του πρασινίσματος οι αγρότες, θα πρέ-
πει να ενταχθούν στις ετήσιες δράσεις του 
νέου πρασινίσματος οι οποίες όμως ακόμα 
δεν έχουν αποφασιστεί. Ενδεικτικά αναφέρ-
θηκαν δράσεις όπως βιολογική γεωργία, α-
μειψισπορά, ευζωία ζώων και προστασία μη 
παραγωγικών στοιχείων του περιβάλλοντος. 

Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Αgrenda, ήδη έχουν στα χέρια τους 
οι ελληνικές αρχές πρόταση για ενεργοποί-
ηση επτά δράσεων όσον αφορά τα 450 εκατ. 
ευρώ του νέου πρασινίσματος. 

Παράλληλα, θα υπάρξει και η αναδιανε-
μητική ενίσχυση, αλλά μόνο για τις μικρο-
μεσαίες εκμεταλλεύσεις, που θα δίνεται επι-
προσθέτως της βασικής. Σημειώνεται πως τα 
παραπάνω θα ισχύσουν από το 2023, εκτός 
από τη σύγκλιση των δικαιωμάτων, που θα 
ξεκινήσει από το 2022. 

Ο ορισμός του ενεργού αγρότη
Για άλλα κρίσιμα ζητήματα της νέας ΚΑΠ, 

όπως για παράδειγμα ο ορισμός του «ενερ-
γού αγρότη», από το υπουργείο περιορίστη-
καν να δώσουν το γενικό περίγραμμα που 
επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Στο περί-
γραμμα αυτό αναφέρονται τα εξής:

Ενεργός γεωργός: 
Υποχρεωτική εφαρμογή:

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν 
τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο γεωργι-
κής δραστηριότητας, χωρίς απαραίτητα να 
αποκλείονται οι πολύ-ενεργοί ή μερικά α-
πασχολούμενοι.

 Χρήση αντικειμενικών και αμερόληπτων 
κριτηρίων, όπως δοκιμές εισοδήματος, εισ-
ροές εργασίας, αντικείμενο εταιρείας, συ-
μπερίληψη γεωργικών δραστηριοτήτων σε 
εθνικό ή περιφερειακό μητρώο.

 Δυνατότητα: ενεργοί όσοι λαμβάνουν έ-
ως 5.000 ευρώ άμεσες ενισχύσεις.

Δικαιώματα 
αξίας 1.640 εκατ. 

γίνονται 862 εκατ.
Ο ενδεικτικός πίνακας του εθνικού φακέλου για τη νέα 

ΚΑΠ, που παρουσίασαν οι διαχειριστικές αρχές από την 
Τρίπολη, θέτει τη βάση για τις μεταβιβάσεις του 2022

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΝΕΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΙ

ΝΕΟ
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

862.598.960 179.707.700 449.269.250 269.561.550 94.583.00035.941.540

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5%
ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 1.091.170.000

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

30%

15%

550.385.000    182.056.000

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ

36.692.000

ΝΕΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΙ

96.558.850

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5%
ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ  ΙΙ

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
2020 

�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
2023�2026

�ΣΕ ΕΥΡΩ�

Κλιμακωτή μείωση έως 85%
για ενισχύσεις 60.000 ευρώ
Η κα. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε και 
στον κανονισμό για την προοδευτική 
μείωση της βασικής ενίσχυσης και το 
όριο των 100.000 ευρώ. Οι 
υποχρεώσεις αυτές ωστόσο 
επηρεάζουν λίγους παραγωγούς στη 
χώρα μας. Συγκεκριμένα, από το 2023, 
σύμφωνα με την κα. Θεοδωρίδου 
μπαίνει μέγιστο όριο 100.000 ευρώ 
στη βασική ενίσχυση, ενώ θα υπάρξει 
κλιμακωτή μείωση έως 85% για ποσά 
60.000 έως 100.000 ευρώ. Τα ποσά 
που θα «εξοικονομηθούν» θα 
κατευθυνθούν στην αναδιανεμητική. 
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Για την οριστική κατάργηση των ιστορι-
κών δικαιωμάτων με πέντε σταδιακά βή-
ματα από το 2022 έως το 2026 δεσμεύ-
τηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σπήλιος Λιβανός από το Αποστολοπού-
λειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης όπου 
πραγματοποιήθηκε η συνδιάσκεψη της 
νέας ΚΑΠ την περασμένη Δευτέρα. 

Η συγκεκριμένη δέσμευση ήταν μέ-
ρος επτά παρεμβάσεων που προανήγ-
γειλε για τη νέα προγραμματική περίο-
δο ο υπουργός, ο οποίος ωστόσο, πέρα 
από τη σύγκλιση 100%, απέφυγε να δώ-
σει οποιοδήποτε άλλο ουσιαστικό στίγ-
μα για άλλα καθεστώτα όπως για παρά-
δειγμα το πώς θα υπολογισθεί και θα λει-
τουργήσει η αναδιανομή και οι συνδε-
δεμένες ενισχύσεις, το πώς θα κατανε-
μηθούν τα δικαιώματα ενίσχυσης ή ακό-
μα-ακόμα και το πώς ακριβώς θα γίνουν 
τα βήματα της σύγκλισης.  

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιβανός ανέφερε:
Πρώτον: Καταργούνται οι ανισότητες 

των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατη-
γικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 
με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.

«Προχωράμε σε αλλαγή στην καταβο-
λή της βασικής ενίσχυσης, με την επιλο-
γή μέσω της σύγκλισης στο 100% της μο-
ναδιαίας τιμής δικαιώματος ανά αγρονο-
μική Περιφέρεια», σημείωσε ο κ. Λιβανός

 Δεύτερον: Ενισχύονται οι μικρές και 
μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της ανα-
διανεμητικής ενίσχυσης.

Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδια-
νεμητική ενίσχυση, δηλαδή η δίκαιη ε-
νίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμε-
ταλλεύσεων με πόρους που προέρχο-
νται από τον περιορισμό των ενισχύσε-

ων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργι-
κές εκμεταλλεύσεις.

Τρίτον: Προκειμένου να μην υπάρ-
ξουν αιφνιδιασμοί, για το 2022 το καθε-
στώς συνδεδεμένων θα παραμείνει στα-
θερό.  Ωστόσο από το 2023 προχωρά ο α-
νασχεδιασμό τους, με γνώμονα την ενί-
σχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, ό-
πως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνού-
χες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

Τέταρτον: Ενσωματώνοντται στο Στρα-
τηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επω-
φελείς  για το κλίμα και το περιβάλλον.

Mέσω στοχευμένων δράσεων που θα 
αφορούν στην προσαρμογή στην κλιμα-
τική αλλαγή, στην προστασία των εδα-
φικών και υδατικών πόρων, στην προ-
στασία της βιοποικιλότητας και του το-
πίου & στην εφαρμογή μεθόδων γεωρ-
γίας ακριβείας.

Πέμπτον: Προωθείται η ηλικιακή α-
νανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού 
μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων 
στον πρωτογενή τομέα. «Αυξάνουμε στο 
στρατηγικό μας σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, 
πάνω από 3% το ποσοστό του προϋπο-
λογισμού για τους νέους αγρότες», τό-
νισε ο κ. Λιβανός

Έκτον: Στηρίζονται τις βιολογικές 
καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Α-
πό το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Έβδομον: Ενδυναμώνεται η αγροτική  
εκπαίδευση & κατάρτιση. Δημιουργείται το 
AKIS ( Agriculture Knowledge Innovation 
System), ένα σύγχρονο σύστημα που κα-
λύπτει πραγματικά τις ανάγκες των πα-
ραγωγών μας και λειτουργεί σε τρία επί-
πεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

Περισσότερο επικοινωνιακή 
προσπάθεια διαχείρισης της 

κατάστασης που έχει διαμορφωθεί 
στην κτηνοτροφία (Εθνικό Απόθεμα, 

τιμές ζωοτροφών κ.λπ), παρά 
σαφές δείγμα για το πού τελικά θα 

κατευθυνθούν οι συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ, αποτέλεσαν 

οι σχετικές εξαγγελίες Λιβανού.

Σε πέντε βήματα 
θα επέλθει 
πλήρης εξίσωση 
των ενισχύσεων 
για όλους
Με σταδιακά βήματα ξεκινώντας από το 2022, 
η στρεμματική ενίσχυση θα είναι ίση για  
όλους τους αγρότες, τόνισε ο Σπήλιος Λιβανός

Συνδεδεμένη ενίσχυση
Περισσότερο επικοινωνιακή προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης 
που έχει διαμορφωθεί στην κτηνοτροφία (Εθνικό Απόθεμα, τιμές 
ζωοτροφών κ.λπ), παρά σαφές δείγμα για το πού τελικά θα 
κατευθυνθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ, αποτέλεσαν οι 
εξαγγελίες Λιβανού από την Τρίπολη για το σχετικό ζήτημα. 
Συγκεκριμένα, όπως ανάφερε το 2022 δεν θα πειραχτούν οι 
συνδεδεμένες και θα δοθούν ως έχουν. Από το 2023, θα ενισχυθούν 
«η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή», όπως 
είπε, κάτι που γίνεται πάντως ακόμα και σήμερα με κονδύλια άνω των 
120 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, φαίνεται πως οι τελικές επιλογές δεν 
έχουν ακόμα γίνει για κατάργηση ορισμένων συνδεδεμένων και 
προσθήκη νέων, εξαγγελία που θα έχει αδιαμφισβήτητα πολιτικό κόστος. 
Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ την πόρτα της εξόδου από τις 
συνδεδεμένες ή μεγάλη μείωση πιθανότατα θα δουν ζαχαρότευτλα, 
μήλα, ακρόδρυα, πορτοκάλια και ροδάκινα. Παράλληλα, θα 
αναμορφωθεί η συνδεδεμένη στα βοοειδή, ενώ μόνο οι επίσημες 
ανακοινώσεις φαίνεται να μένουν για την ένταξη ελιάς ή/και του 
ελαιολάδου στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας περιόδου. 

Χλωμό το μέλλον 
της συνδεδεμένης 
σε ζαχαρότευτλα, 
μήλα, ακρόδρυα, 
πορτοκάλια  
και ροδάκινα  
στη νέα ΚΑΠ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2023-2026

ΜΗΛΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η ΕΛΙΑ/ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
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Η συνταγή 
για πριμ 
εξόδου έως 
50.000 
Στον εθνικό φάκελο   
παρεμβάσεων εξετάζεται  
και το μοντέλο της Βρετανίας

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Το πολυσυζητημένο Μέτρο του πριμ εξό-
δου για τους αγρότες κοντά στη συνταξι-
οδότηση, βρίσκεται και επίσημα στις πα-
ρεμβάσεις που σχεδιάζουν οι σύμβουλοι 
του ΥΠΑΑΤ για τη νέα ΚΑΠ. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, η σχετική παρέμβαση, η πρό-
βλεψη της οποίας είχε αποτυπωθεί και 
στην ανάλυση αναγκών για τη νέα προ-
γραμματική περίοδο, έχει ξεκινήσει ήδη 
να σχεδιάζεται ως μία πρόταση στα πλαί-
σια του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, η οποία μέχρι το Σεπτέμβριο θα 
βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και της γενικής γραμμα-
τείας. Από εκεί και πέρα είναι πολιτικό το 
ζήτημα και στην ευθύνη της ηγεσίας του 
υπουργείου, αν τελικά θα βρίσκεται στις 
προκηρύξεις από το 2023 και μετά. Υπεν-
θυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
αποτελεί ένα υπο-μέτρο του Μέτρου «Συ-
νεργασία» στη νέα ΚΑΠ και προβλέπει τη 
σύμπραξη ενός νεαρού και ενός αγρότη 
κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης που υ-
λοποιούν ένα επενδυτικό πλάνο για κά-
ποια χρόνια (έως 7ετία). Στο τέλος του ε-
πενδυτικού πλάνου η εκμετάλλευση πη-
γαίνει στα χέρια του νεαρού αγρότη και ο 
μεγαλύτερος, αποζημιώνεται με το πριμ ε-
ξόδου. Η μορφή της ενίσχυσης μπορεί να 
είναι ετήσια ή εφάπαξ. 

Όπως είχε αποκαλύψει μάλιστα στην 
Agrenda, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιάννης Οικονόμου με συνέντευ-
ξή του, για την ενεργοποίηση του Μέτρου 
στην Ελλάδα έχουν πέσει διάφορες ιδέ-
ες στο τραπέζι, και κατά την άποψή του 
το πριμ θα πρέπει να συνδέεται με το ύ-
ψος των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι 
αγρότες κοντά σε ηλικία σύνταξης βάση 
των δικαιωμάτων που έχουν και τα οποία 
θα παραχωρήσουν.

Από τη μία λοιπόν οι μεγάλοι σε ηλικία 
αγρότες που είχαν σκοπό να πουλήσουν, 
τώρα μπαίνουν σε δεύτερες σκέψεις δια-
τηρώντας την εκμετάλλευσή τους για λίγο 
καιρό ακόμα, ενώ, από την άλλη κάποιοι 
προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τον α-

ριθμό δικαιωμάτων και στρεμμάτων, με 
την ελπίδα ότι μπορεί με αυτόν τον τρό-
πο να μεγιστοποιηθεί η μελλοντική τους 
πληρωμή βάσει αυτού του Μέτρου.

Το βρετανικό μοντέλο με μέγιστο ποσό 
100.000 λίρες για το πριμ εξόδου

Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον έχει η 
προσέγγιση της Αγγλίας που λόγω Brexit 
και σταδιακής κατάργησης των άμεσων ενι-
σχύσεων, θα ενεργοποιήσει ένα παρόμοιο 
μέτρο, το οποίο προσφέρει έως 100.000 
αγγλικές λίρες (115.000 ευρώ) σε αγρότες 
που θα εγκαταλείψουν πρόωρα το επάγ-
γελμά τους. Σύμφωνα με τη σχετική ενη-
μέρωση του βρετανικού υπουργείου Γεωρ-
γίας, το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με 
βάση της άμεσες ενισχύσεις που δικαιού-
νται οι αγρότες.  Το ποσό αυτό πολλαπλα-
σιάζεται με ένα σταθερό αριθμό (2,35) που 
αντιπροσωπεύει τα έτη 2022-2027 (περίο-
δος αναφοράς) που συνυπολογίζει τη στα-
διακή μείωση των πληρωμών μέχρι την ο-
λική κατάργησή τους. Για παράδειγμα, έ-
νας Βρετανός αγρότης που είναι να λάβει 
40.000 λίρες κατά την περίοδο αναφοράς, 
θα πληρωθεί εφάπαξ 94.000 λίρες για να 
εγκαταλείψει την εκμετάλλευσή του. Το ε-
φάπαξ ποσό δίνεται για να αντικαταστή-
σει όλες τις άμεσες πληρωμές των αγρο-
τών για το 2022 και για το μέλλον. 

Σχεδιασμός 
για τα κίνητρα
μεταβίβασης
αγροτεμαχίων  
Η ενεργοποίηση του πριµ εξόδου  
για τους παλαιότερους αγρότες ως 
κίνητρο µεταβίβασης της γης και  
η αύξηση του ποσού πρώτης 
εγκατάστασης µαζί µε την εισαγωγή 
αυστηρότερων όρων ένταξης στο 
Μέτρο, είναι οι δύο κύριες 
παρεµβάσεις που προτάθηκαν 
επίσηµα στις ελληνικές αρχές για την  
προσέλκυση νέων γεωργών στην 
ερχόµενη ΚΑΠ. Πρόκειται, για 
παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται 
στην ανάλυση SWOT 
(Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα-
Ευκαιρίες-Απειλές) της ελληνικής 
γεωργίας, την οποία εκπόνησαν το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
µαζί µε την εταιρεία συµβούλων  
ΛΚΝ Ανάλυσις και αποτελεί την κύρια 
βάση διαµόρφωσης του εθνικού 
φακέλου για τη νέα προγραµµατική 
περίοδο. Όπως περιγράφεται στην 
ανάλυση, για να πετύχουν τον Ειδικό 
Στόχο «Προσέλκυση νέων γεωργών 
και διευκόλυνση της επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές», 
οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να είναι 
σε θέση µεταξύ άλλων: Πρώτον,  
να θεσπίσουν κίνητρα µεταβίβασης 
γης σε νέους, δεύτερον, να 
αντιµετωπίσουν το ζήτηµα µε τα 
υψηλά ενοίκια γης και τις λίγες 
αγοραπωλησίες και τρίτον, να βρουν 
τρόπο να µην εγκαταλείπουν τη 
γεωργία µετά την υποχρεωτική 
περίοδο παραµονή τους στο Μέτρο 
της Πρώτης Εγκατάστασης οι 
δικαιούχοι. Έτσι οι συγγραφείς της 
ανάλυσης προτείνουν την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων Μέτρου 
Συνεργασίας για την προώθηση της 
διαδοχής σε νέους γεωργούς (πριµ 
εξόδου), µαζί µε την αναµόρφωση 
του Μέτρου Πρώτης Εγκατάστασης 
µε ελκυστικότερη ενίσχυση.

Ο σχεδιασμός  
του πριμ εξόδου 
προχωράει, 
ζήτημα  
της πολιτικής 
ηγεσίας  
του ΥΠΑΑΤ  
η ενεργοποίησή 
του από το 2023

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουλίου 2021





Agrenda8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΣάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ

>68.000 >225.000
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΚΤΑΣΗΣ 1,3 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜ.

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

98.000 360.000
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

2003 2021
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με µία προκαταβολή του 40% του ποσοστού ζη-
µιάς που έχει προσδιορισθεί ανά υποκατάστη-
µα ΕΛΓΑ και σε πρώτη φάση µόνο για τα συ-
µπύρηνα (ροδάκινα, νεκταρίνια, δαµάσκηνα, 
κεράσια) το νωρίτερο την ερχόµενη Παρασκευή 
ή τις πρώτες µέρες του Αυγούστου ξεκινούν οι 
πληρωµές των αποζηµιώσεων για τον παγετό 
της άνοιξης. Στόχος, όπως έχει ξαναγράψει η 
Agrenda είναι να µπουν έστω κάποια χρήµα-
τα, αφενός για να µην υπάρχουν αντιδράσεις 
από τον αγροτικό κόσµο και αφετέρου για να 
«καλυφθούν» οι δηλώσεις-δεσµεύσεις του υ-
πουργού Σπήλιου Λιβανού για πληρωµή µέχρι 
τέλος του µήνα. Ωστόσο η πληρωµή ακόµα και 
των προκαταβολών έχει πολύ δρόµο µπροστά. 

Τα δεδοµένα έχουν ως εξής: Μετά την κατά-
θεση της απαραίτητης τροπολογίας τελευταία 
στιγµή, το απόγευµα της 20ης Ιουλίου, ακολου-
θεί η ψήφισή της και η δηµοσίευση του σχετι-
κού ΦΕΚ. Όσον αφορά τα χρήµατα έχουν προ-
εγκριθεί 155 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να 
µεταφερθούν στο λογαριασµό του ΕΛΓΑ, µε τον 
φορέα να χρειάζεται µέχρι και τρεις µέρες για 

να «γράψει» την πληρωµή. Πληροφορίες από 
τον φορέα αναφέρουν ότι σε αυτή την πρώτη 
πληρωµή θα µπουν λιγότερα χρήµατα από όσα 
έχουν ανακοινωθεί. Σε δεύτερη φάση και µε-
τά τις 10 Αυγούστου θα βγει µια δεύτερη παρ-
τίδα προκαταβολών µε τα υπόλοιπα προϊόντα, 
κατά την ίδια λογική του γενικού µέσου όρου 
ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η διαδικασία των 
προκαταβολών θα συνεχιστεί µέχρι το τέλος Ο-
κτωβρίου, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην 
τροπολογία, που ορίζει ως «δικλείδα ασφαλεί-
ας» για την πίστωση της προκαταβολής του 40% 
το αργότερο µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Εν τω µεταξύ, και ενώ ο ΕΛΓΑ ανακοινώνει 
την απελευθέρωση 2,4 εκατ. ευρώ για την πρό-
σληψη 140 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων προ-
κειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτιµή-
σεων των ζηµιών του παγετού, θα γίνονται οι 
εξατοµικεύσεις. ∆εν είναι λίγες άλλωστε οι πε-

ριοχές στις οποίες οι εκτιµήσεις είναι ακόµα σε 
αρχικό στάδιο. Αυτό σηµαίνει ότι µετά τις «ορι-
ζόντιες» προκαταβολές, από Νοέµβριο θα ξεκι-
νήσει η διαδικασία των εκκαθαρίσεων, που πλέ-
ον θα αφορούν ατοµικά κάθε πληγέντα παρα-
γωγό ανά είδος καλλιέργειας.  

Ειδικότερα, η τροπολογία έχει ως εξής:
 «1. Ειδικά για τις ζηµιές που προκλήθηκαν από 

τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως 
και την 20η.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιό-
δους, λόγω της µοναδικής φύσης του στο σύνολο 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, ισχύουν τα εξής:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης ανά 
αγροτεµάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% 
της ασφαλιζόµενης αξίας της παραγωγής του α-
γροτεµαχίου που ζηµιώθηκε.  

β) Ο ΕΛΓΑ µπορεί µέχρι 31 Οκτωβρίου 2021, 
να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έως  
40% της εκτιµηθείσας αποζηµίωσης, την οποία δι-
καιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβο-
λής διαφορετικό ανά ζηµιογόνο αίτιο ή ανά προ-
ϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση.

γ) Κατά όµοιο τρόπο µε εκείνο της περ. β  ́δύνα-
νται να λαµβάνουν προκαταβολές µέχρι 40% της ε-
κτιµηθείσας αποζηµίωσης, όσοι υπέστησαν ζηµιές 
στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο, 
από την 15η.2.2021 έως και την 20η.4.2021, το 
οποίο θα υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. 

 «Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 3877/2010 (Α’ 160) διαµορφώνεται ως εξής: 

«5. Ως ανώτατο όριο αποζηµίωσης το οποίο 
µπορεί να καταβάλει ο ΕΛΓΑ στους δικαιούχους 
ορίζεται η µεγαλύτερη αποζηµίωση που µπορεί 
να δοθεί µε βάση τους κανονισµούς ασφάλισης 
που ισχύουν κάθε φορά, δεν µπορεί όµως να υ-
περβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο και ανά έτος 
τις 70.000 ευρώ. Με ΚΥΑ και µετά από εισήγη-
ση του ∆Σ του ΕΛ.Γ.Α., στις περιπτώσεις ζηµιών 
κατά την εκδήλωση των φυσικών κινδύνων των 
περ. α’, β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 
5, το ποσό της αποζηµίωσης υπολογίζεται µέχρι 
το τριπλάσιο του ανωτέρου ορίου».

Ίδιες το 2021
οι ενδεικτικές 
τιμές για τις 
συνδεδεμένες
Τις ενδεικτικές και όχι τις τελικές 
τιµές των συνδεδεµένων για το 
2021 καθορίζει νέα εγκύκλιος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τη λίστα να 
προβλέπει µεταξύ άλλων 74,9 
ευρώ το στρέµµα για βαµβάκι, 4,6 
ευρώ για το σκληρό σιτάρι και 10 
ευρώ το κεφάλι στα αιγοπρόβατα. 
Σηµειώνεται ότι κατά κανόνα 
παρουσιάζονται αποκλίσεις στη 
λίστα των ενδεικτικών τιµών που 
ανακοινώνεται τέτοιο καιρό από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις τελικές 
τιµές που ορίζονται µε υπουργική 
απόφαση πριν την πίστωση, βάσει 
των εκτάσεων που σπάρθηκαν. 
Συνοπτικά οι ενδεικτικές τιµές για 
τις 18 συνδεδεµένες είναι: 
Βαµβάκι: 74,9 ευρώ το στρέµµα
Σιτάρι: 4,625 ευρώ το στρέµµα
Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή: 16,456 ευρώ το στρέµµα
Σανοδοτικά ψυχανθή: 26,303 
ευρώ το στρέµµα
Βόειο κρέας: 143,41 ευρώ ανά 
ζώο
Πρόβειο και αίγειο κρέας: 10 ευρώ 
ανά επιλέξιµο ζώο
Τοµέας κτηνοτροφίας: 226,46 
ευρώ ανά ΜΜΖ για το Μέτρο 1 
και 33,73 ευρώ ανά ζώο για το 
Μέτρο 2
Βιοµηχανική ντοµάτα: 49,845 
ευρώ το στρέµµα
Ρύζι: 24,738 ευρώ το στρέµµα
Πορτοκάλια για χυµό: 28,96 ευρώ 
το στρέµµα
Όσπρια: 28,495 ευρώ το στρέµµα
Σπόροι σποράς: 64,231 ευρώ το 
στρέµµα
Σπαράγγι: 48,183 ευρώ το 
στρέµµα
Συµπύρηνα ροδάκινα: 15,938 
ευρώ το στρέµµα
Σταφίδα: 33,932 ευρώ το στρέµµα
Καρποί µε κέλυφος: 13,385 ευρώ 
το στρέµµα
Ζαχαρότευτλα: 40,285 ευρώ το 
στρέµµα.

Μόνο συμπύρηνα
και οριζόντια πρώτη 
δόση για τον παγετό

Εν καιρώ οι εξατομικεύσεις, με την τροπολογία 
ακόμα και να τριπλασιάζει το όριο ανά παραγωγό

Το ποσό που θα διατεθεί στα οινοποιεία για το 2021 ανέρχεται 
στα 9 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε απόφαση Λιβανού-Αραµπατζή 
µε στόχο την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την 
πανδηµία. Ένα ποσό, το οποίο κρίνουν ανεπαρκές τα µέλη της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ), 
υπολογίζοντας σε τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ τα κονδύλια που 
απαιτούνται για να εφαρµοστεί το µέτρο και να εξασφαλίσει 
έστω και µια µικρή οικονοµική ανακούφιση στους συντελεστές 

του κλάδου. Όπως ορίζεται, από τα διαθέσιµα κονδύλια του 
«Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης Αµπελοοινικού Τοµέα 
2019-2023» διατίθενται 4.050.000 ευρώ και µέσω Εθνικής 
Συµµετοχής διατίθενται 4.950.000 ευρώ. Σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση «ήδη η απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ 
έχει προωθηθεί στον υφυπουργό Οικονοµικών Απ. 
Βεσυρόπουλο προς υπογραφή, ώστε µετά την έκδοση της 
ΚΥΑ, οι υπηρεσίες να δέχονται αιτήσεις από 23 Ιουλίου».

Αιτήσεις για τα 9 εκατ. ευρώ της Απόσταξης

Εξισωτική αποζηµίωση 
Μέχρι 2 Αυγούστου υποβολή 

των ενστάσεων για τη δεύτερη 
εκκαθάριση της εξισωτικής
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Φροντιστήριο
Οι τρεις ώρες 
του Σπήλιου Λιβανού 
με τον Περιφερειάρχη 
Με τα 10 εκατ. στρέμματα του OMNIBUS αχρείαστα 
Τεχνική Λύση και Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε καινούργιες ράγες φαίνεται να 
βάζει τα θέµατα κατανοµής των βο-
σκοτόπων και τη διαχείριση δικαι-
ωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα η 
τρίωρη συνάντηση που είχαν την 
περασµένη Τετάρτη στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο υπουργός 
Σπήλιος Λιβανός και ο Περιφερει-
άρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριµάνης. 

Η συνάντηση προέκυψε κατόπιν 
προτροπής του πρωθυπουργού προς 
τον υπουργό (στην Τρίπολη) να δει 

τον έµπειρο Περιφερειάρχη, να τον 
ακούσει µε προσοχή και να αξιοποιή-
σει την εµπειρία του στα θέµατα που 
σχετίζονται µε τα επιλέξιµα βοσκο-
τόπια, τις ενισχύσεις και την ανά-
πτυξη της εγχώριας κτηνοτροφίας. 

Η συνάντηση είναι πλούσια σε πα-
ρασκήνιο, καθώς ο πληθωρικός στο 
λόγο του περιφερειάρχης δεν άφη-
σε κανέναν από τους ιθύνοντες… σε 
χλωρό κλαρί, απέδωσε προσωπικές 
ευθύνες σε πρόσωπα και φορείς που 
εµπλέκονται µε το ΟΣ∆Ε και δείχνει 
να έπεισε σ’ αυτή τη φάση τον υπουρ-
γό για τα τεράστια ατοπήµατα που έ-
χουν γίνει και τα οποία αποβαίνουν 
σε βάρος των γεωργών και των κτη-
νοτρόφων που δίνουν καθηµερινά 
τη µάχη της παραγωγής. 

Ήταν φυσικό, µεγάλο µέρος της συ-
ζήτησης να επικεντρωθεί στις πρωτο-

φανείς καταστρατηγήσεις που έχουν 
γίνει µε τα ψευδεπίγραφα στοιχεία 
κατοχής γαιών για άντληση επίπλα-
στων δικαιωµάτων από το Εθνικό Α-
πόθεµα και κατέστη σαφές από την 
πλευρά του Ηπειρώτη Περιφερειάρ-
χη ότι αυτό αποβαίνει σε βάρος των 
αγωνιζόµενων για την επιβίωση κτη-
νοτρόφων. Ξεκαθάρισε στο σηµείο 
αυτό ότι ο Κοινοτικός Κανονισµός 
2017/2393, γνωστός ως OMNIBUS, 
δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να ε-
ντάξει στο σύστηµα των ενισχύσεων 
κοντά στα 10 εκατ. στρέµµατα επι-
πλέον. Το στοιχείο αυτό µάλιστα, ε-

πιβεβαίωσε µε τον 
τρόπο του στον υ-
πουργό και ο πρό-
εδρος του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ ∆ηµήτρης Με-
λάς, όταν ζητήθη-
κε η γνώµη του, κά-
µπτοντας έτσι, τις ό-
ποιες αντιρρήσεις 
του υπουργού επ’ 
αυτού. Αυτή η πα-
ραδοχή θέτει φυ-
σικά σε άλλη βά-
ση την όλη συζή-
τηση. Αυτά τα 10 

εκατ. στρέµµατα «άνοιξαν την όρε-
ξη» στους επιτήδειους ώστε να βά-
λουν χέρι στο Εθνικό Απόθεµα, κι 
αυτά αποτέλεσαν τον τελευταίο και-
ρό το καινούργιο «κεφάλαιο» του 
«συνδικάτου του ΟΣ∆Ε» προκειµέ-
νου να διευρύνει τις εξουσιαστικές 
του επιδιώξεις και δη την οικονοµι-
κή, διοικητική και πολιτική του ισχύ.  

Αυτό που τονίστηκε µετ’ επιτάσε-
ως, από την πλευρά του Περιφερει-
άρχη, είναι ότι µε τα 10 εκατ. στρέµ-
µατα που έχουν στη διάθεσή τους ε-
δώ και µια 4ετία οι κυβερνήσεις θα 
µπορούσαν να γίνουν θαύµατα. ∆εν 
θα υπήρχε η ανάγκη της Τεχνικής 
Λύσης και θα µπορούσε κάθε κτη-
νοτρόφος να βρει δικαιώµατα στον 
τόπο του. Αντίθετα, µέχρι τώρα πά-
ντως, ενθαρρύνεται και γιγαντώνε-
ται ένα καθεστώς βίας και νοθείας. 

21-22, 35-36

Συμφωνία 
στο 1,20 ευρώ 
για το πρόβειο 
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Ο 
διαγωνισµός της Ορεστιάδας προ-
κάλεσε «σεισµό» στην αγορά σκλη-
ρού σίτου. Φαίνεται πως ο αγοραστής 
πήρε το ρίσκο να πληρώσει πολύ υ-

ψηλότερη τιµή εκτιµώντας πως τα προβλήµατα 
σε Καναδά και Γαλλία θα ανεβάσουν τις τιµές 
εξαγωγής. Αυτό επιβεβαιώνεται µε τη Φότζια 
να σηµειώνει νέα συνεχόµενη άνοδο 20 ευρώ.

 Εξακολουθεί η ζήτηση για βαµβάκι στην 
αγορά µας, µε ταβάνι για την ώρα το πριµ των 
5 σεντς επί του χρηµατιστηρίου. Οι πωλήσεις έ-
χουν παγώσει, καθώς οι εκκοκκιστές φοβούνται 
ότι µε τη διαρκή άνοδο µπορεί στη συγκοµιδή 
να βρεθούν πιο πίσω έχοντας δεσµεύσει αρκε-
τές ποσότητες σε χαµηλότερα επίπεδα. Τα βαµ-
βάκια της νέας σοδειάς πιάνουν έως 93 σεντς.

Συν 20 ευρώ στη 
Φότζια το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

16/06 22/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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100,75
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3,25

438,30
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17,10

100,52
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105,74
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209,5

3,26

430,90

1380,00

17,60

89,40

126,47

106,17

233

264

209,5

3,22

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

87,00 86,89
86,23

87,15

295

310 315

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίμπρα)

01/07 08/07

320

15/07 22/07

330
350

89,52 89,45

Τιμή παραγωγού 
Λιβάδι Ολύμπου 
2020   1 ευρώ/κιλό

2021   1,20 ευρώ/κιλό

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Άνοδος 20 ευρώ 
ο τόνος για το σκληρό 
σιτάρι στη Φότζια 

Ορατά τα 60 λεπτά 
για το σύσπορο 
βαμβάκι φέτος

Έχει ακόµα δρόµο 
ο υπερκύκλος στα αγροτικά 
Σηµάδια περαιτέρω τόνωσης της 
ζήτησης και ελλειµµατική προσφορά σε 
βαµβάκι και σιτηρά, µε θετικό αντίκτυπο 
για τις τιµές παραγωγού σε όλα τα 
βασικά αγροτικά εµπορεύµατα εντοπίζει 
το ∆ελτίο Τιµών της Τράπεζας Πειραιώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι διευκολυντές
της απάτης στο
Εθνικό Απόθεµα
Στην όλη διαδικασία της απάτης για το 
Εθνικό Απόθεµα από το 2017-2020 
τίθεται βασανιστικά αυτές τις ηµέρες 
ένα κεντρικό θέµα. Γιατί οι υπεύθυνοι 
διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας 
όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους δεν 
πρότειναν κανένα µέτρο ελέγχου και 
περιορισµού της απάτης; Γεγονός που 
γεννά εκ του αποτελέσµατος το πιο 
σοβαρό ερώτηµα, µήπως τελικά 
διευκόλυναν την όλη διαδικασία;
Για το πρώτο η απάντηση είναι καθαρή 
από τα γεγονότα, οι διευθυντές δεν 
έλαβαν κανένα µέτρο περιορισµού, 
δεν υπάρχει κανένα πρακτικό µέτρο 
ελέγχου, µόνο υπηρεσιακά σηµειώµατα.
Για το δεύτερο η απάντηση για εµάς 
είναι καταφατική, όπως αποδεικνύει 
µια τουλάχιστον κραυγαλέα περίπτωση. 
Η αλλαγή της 69823/27.10.2021 
εγκυκλίου ελέγχων στις 26.4.2021. 
Από το ρεπορτάζ προκύπτει καθαρά 
ότι κάποιοι υπεύθυνοι του ΟΠΕΚΕΠΕ 
δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. 
Περισσότερα επ’ αυτού στο επόµενο 
φύλλο της Agrenda. 

Θαύµατα κι όχι «τραύµατα» 
σαν αυτά που έφερε η 
Τεχνική Λύση θα είχαν 
γίνει µε την αξιοποίηση 
των επιπλέον 10 εκατ. 
στρεµµάτων.

Έξω από 
τα δόντια 
τα είπε στη 
συνάντηση 
µε τον 
Σπήλιο 
Λιβανό, 
για το 
θέµα µε 
τα βοσκο-
τόπια ο 
Περιφε-
ρειάρχης 
Ηπείρου.
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Θλίψη σκόρπισε στην αγροτική οικογέ-
νεια ο πρόωρος θάνατος του Χρήστου 
Μέγκλα, του ανθρώπου που συνέδεσε 
το όνοµά του µε τα λιπάσµατα και είχε 
τον τρόπο να κάνει µόνο φίλους. 

Αυτοδηµιούργητος και πετυχηµένος 
επιχειρηµατικά, ο Χρήστος Μέγκλας, 
είχε πάντοτε ψηλά στην ατζέντα του 
την κοινωνική προσφορά η οποία ξε-
κινούσε από την αγαπηµένη του οµά-
δα τον Πανσερραϊκό και έφτανε ως την 
πολυεπίπεδη παρουσία του στα κοινά. 

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Π.Ο.Σ.Ε.Γ 
(Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων 
Επαγγελµατιών Γεωπόνων), µέλος του 
∆.Σ. του Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε., Αντιπρόεδρος της 
Ε.Ε.Π.Ε.Σ.(Ένωση Ελλήνων Παραγω-
γών και Εµπόρων Σπόρων) του ∆.Σ. 
της Σ.Π.Ε.Λ. (Σύνδεσµος Παραγωγών, 
Εµπόρων Λιπασµάτων), της επιτρο-
πής Εθνικής Στρατηγικής ∆ηµητρια-
κών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και πρόεδρος επί σειρά ετών 
του Επιµελητηρίου Σερρών. Γεννήθη-
κε στις Σέρρες το 1957, ήταν παντρε-
µένος και είχε ένα γιο, τον Βασίλη. 

Εξ απαλών ονύχων συνεχίζει να 
προσεγγίζει τα θέµατα της νοθεί-
ας στη φέτα, ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, δηλώνοντας βέ-
βαια κάθε φορά, ότι «το µαχαίρι 
θα φθάσει στο κόκκαλο» σε πε-
ριπτώσεις παρανοµιών στα ΠΟΠ. 
Για µία ακόµη φορά, τα νέα για 
κρούσµα νοθείας στη Φέτα, ήρ-
θαν από το εξωτερικό, από ελε-
γκτικούς µηχανισµούς της Σουη-
δίας, που εντόπισαν παραποιηµέ-
νο προϊόν άλλης µεγάλης ελληνι-
κής τυροκοµικής επιχείρησης που 
πωλείται ως φέτα στο οποίο όµως 
δεν εντοπίσθηκε ίχνος αιγοπρό-
βειου γάλακτος. Μάλιστα, οι πλη-
ροφορίες λένε ότι η υπόθεση ή-
ταν εις γνώση των αρµόδιων ορ-
γάνων της ελληνικής πολιτείας ε-
δώ και πάνω από 1,5 µήνα, χωρίς 
να δηµοσιοποιηθεί, µε το αρµόδιο 
υπουργείο υπό την πίεση δηµοσι-
ευµάτων αλλά και των γεωτεχνι-
κών του ∆ηµοσίου (ΠΟΓΕ∆Υ), να 
«σπάει τη σιωπή» του, το µεσηµέ-
ρι της Πέµπτης 22 Ιουλίου, µε µία 
ανακοίνωση που επαναλάµβανε 
τα γνωστά ήτοι: «τέρµα η ανοχή», 
«το µαχαίρι θα µπει στο κόκκαλο», 
χωρίς να αποκαλύπτει την επωνυ-
µία της επιχείρησης. 

Αν µη τι άλλο το νέο κρούσµα - 

και ενόσω δεν έχουν απαντηθεί 
µια σειρά ερωτηµάτων και από 
την προηγούµενη υπόθεση µε τη 
νοθεία στη Γερµανία - καταδει-
κνύει πέρα από τα κενά στο ελε-
γκτικό πλαίσιο, την αδυναµία της 
∆ιεπαγγελµατικής Φέτας να περι-
χαρακώσει το προϊόν, από τέτοια 
φαινόµενα, που ανοίγουν κερκό-
πορτα για απώλεια της κατοχύρω-
σης της προστασίας ΠΟΠ.

«Πριν ακόµα σβήσει ο καπνός 
από τη φέτα µαϊµού στη Γερµανία, 
έχουµε ακόµα µια παραβίαση των 
ΠΟΠ φέτας σε Σουηδία και Γερµα-
νία. Μια εποχή που οι εξαγωγές 
της φέτας έχουν πάρει τον ανήφο-
ρο, ελάχιστοι «δήθεν» επιχειρηµα-
τίες θησαυρίζοντας εις βάρος των 
Ελλήνων κτηνοτρόφων και των 
υγιών επιχειρηµατιών, παίζουν 
στα ζάρια τη φέτα. Την ίδια στιγ-
µή Γαλλία και ∆ανία καταθέτουν 
αίτηµα στην ΕΕ να κάνουν φέτα α-
πό αγελαδινό γάλα λόγω των ελ-
ληνικών τερτιπιών», αναφέρει σε 
ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ο-
µοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσί-
ων Υπαλλήλων και ζητά από την 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης να δώσει στη δηµοσιό-
τητα το όνοµα της εταιρείας και να 
επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Πρόωρος 
αποχαιρετισμός 
στον Χρήστο 
Μέγκλα 

Από το εξωτερικό ήρθαν ξανά 
τα νέα για νοθεία με τη Φέτα

Άνθρωπος µε θετική θεώρηση των 
πραγµάτων και πολύ αγαπητός 

στον τόπο του, τις Σέρρες,
και στην αγροτική κοινότητα, 
ο Χρήστος Μέγκλας υπήρξε 

από τους πρώτους εµψυχωτές 
και για την έκδοση της Agrenda.  

Τα εύσηµα της 
κυβέρνησης για 
την επένδυση 
της JTI και τον 
µετασχηµατισµό του 
εργοστασίου της 
ΣΕΚΑΠ µετέφερε 
ο υπουργός 
Ανάπτυξης Άδωνις 
Γεωργιάδης.

Νέα γραµµή παραγωγής της JTI στο εργοστάσιο ΣΕΚΑΠ

Η νέα γραµµή παραγωγής της JTI στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη 
εγκαινιάστηκε στα µέσα της εβδοµάδας µε την ευκαιρία εορτασµού των 40 
χρόνων της επενδυτικής παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. 
Στην οµιλία του ο πρόεδρος και διευθύνων της JTI Ελλάδας Victor Crespo 
µεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Πιστοί στη δέσµευσή µας από την πρώτη ηµέρα 
της εξαγοράς για επένδυση στον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της 
ΣΕΚΑΠ, η µονάδα έχει µετασχηµατιστεί σήµερα σε ένα νέο εργοστάσιο, µε 
παραγωγική δυνατότητα 7 φορές µεγαλύτερη έναντι του 2018 και µε το 
60% της παραγωγής να προορίζεται για εξαγωγές και το 40% για τις 
ανάγκες της εγχώριας αγοράς».
Από το 2019 παράγεται στη ΣΕΚΑΠ το Winston, η Νο.2 µάρκα στην 
Ελλάδα, για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και εξαγωγές στην ΕΕ το 
Camel που προορίζεται για εξαγωγές καθώς και οι µάρκες BF και GR. «Στη 
JTI είµαστε υπερήφανοι που συµβάλλουµε στην ανάπτυξη της Ξάνθης και 
της ευρύτερης περιοχής, αγοράζοντας σταθερά τα υψηλής ποιότητας 
ανατολικού τύπου καπνά που παράγει η περιοχή για τις µάρκες µας σε όλο 
τον κόσµο», είπε κλείνοντας την οµιλία του ο κ. Crespo.

Προς το παρόν 
µένουµε κόκκαλο
 «Το µαχαίρι θα φτάσει 
στο κόκκαλο» σε περι-
πτώσεις παρανοµιών 
επιµένει ο Λιβανός, 
ενώ οι παραβάσεις 

πάνε σύννεφο 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για πέµπτη συνεχόµενη εβδοµάδα η τιµή 
σκληρού σίτου στη Φότζια σηµειώνει ά-
νοδο, της τάξης των 20 ευρώ ο τόνος αυ-
τή τη φορά, µε την πρώτη ποιότητα να δι-
απραγµατεύεται πλέον στα 350 ευρώ, α-
πό τα 330 της προηγούµενης εβδοµάδας. 

Η ενίσχυση αυτή στην ιταλική αγορά 
έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε τις ε-
ξελίξεις στην εγχώρια, η οποία βρίσκε-
ται επίσης σε ανοδικό κλίµα έπειτα από 
τη συµφωνία της ΕΑΣ Ορεστιάδας την πε-
ρασµένη εβδοµάδα που ανέβασε την τι-
µή παραγωγού στα 29 λεπτά το κιλό. Ως 
γνωστόν, ο επικεφαλής της Ένωσης Λά-
µπης Κουµπρίδης και οι συνεργάτες του 
δέχθηκαν προσφορά για 25.000 τόνους 
σκληρού σίτου από την εταιρεία Βουλγα-
ράκης από τα Φάρσαλα στα 310 ευρώ ο 
τόνος. Στην ίδια συµφωνία υπάρχει προ-
σφορά για 4.000 τόνους µαλακού σίτου 
στα 196 ευρώ ο τόνος. 

Πλέον η ελληνική αγορά στις µεµονω-
µένες πράξεις παραγωγών µε εµπόρους 
έχει κατακτήσει τα 27 λεπτά το κιλό για 
την πρώτη ποιότητα που αφορά τα προ-
βροχικά σιτάρια «σ3»µε ειδικό βάρος 79 
kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη τουλά-
χιστον 12%. Βέβαια σιγά σιγά το εµπόριο 
αρχίζει και απορροφά χωρίς να κάνει διά-
κριση στις ποιότητες, κάτι που συνέβη τό-
σο στη συµφωνία της Ορεστιάδας όσο και 
σ’ αυτή του Πλατυκάµπου και της Νίκαι-
ας µια εβδοµάδα νωρίτερα στα 285 ευρώ.

Αξίζει όµως να γίνει µια αναφορά στην 
πορεία των τιµών σκληρού σίτου στη Φό-
τζια σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των τι-

µών παραγωγού στην Ελλάδα. Πριν ξε-
κινήσει ο αλωνισµός στην Ιταλία, το γε-
νικό αίσθηµα στην Ελλάδα υπαγόρευε τι-
µές παραγωγού στα 25 λεπτά λόγω χα-
µηλών αποδόσεων και ανεπαρκών πο-
σοτήτων πρώτης ποιότητας. Ωστόσο το 
εµπόριο, σύµφωνα µε το τότε ρεπορτάζ 
της Agrenda απέφευγε την ανακοίνωση 
τιµών, αν και έδειχνε ήδη από τις αρχές 
του Ιουνίου αγωνία να εξασφαλίσει πο-
σότητες. Στις 21 Ιουνίου η Φότζια δίνει 
την πρώτη τιµή για τα σκληρά σιτάρια φε-
τινής παραγωγής στα 310 ευρώ ο τόνος 
και η εγχώρια αγορά άρχισε να κινείται 
υποτονικά µε τιµές στα 24 και 25 λεπτά. 

Υποτονικά, γιατί είχε ήδη αρχίσει να δι-
αφαίνεται στον ορίζοντα ένα επίπεδο τι-
µών πιο κοντά στα 28 λεπτά όπως έγρα-
φε τότε η Agrenda, µε τους παραγωγούς 
να επιλέγουν το δρόµο προς την αποθή-
κη. Τις επόµενες δύο εβδοµάδες, µέχρι 
και τις 7 Ιουλίου, η Φότζια έγραψε τα 315 

και 320 ευρώ ο τόνος και στο µεταξύ το εγ-
χώριο εµπόριο πίεζε σε φιξαρίσµατα στα 
25 λεπτά, µε λίγους παραγωγούς ωστό-
σο να κλείνουν συµφωνίες. Κάπου εκεί 
προέκυψε και η συµφωνία του Πλατυκά-
µπου, η οποία ξεκλείδωσε την ελληνική 
αγορά, εδραιώνοντας τα 27 λεπτά το κιλό.

Μετά από αυτό, οι παραγωγοί ήταν 
πλέον αποφασισµένοι να πουλήσουν 
αφού η αγορά γράψει τα 30 λεπτά έως 
ότου την περασµένη εβδοµάδα η Φότζια 
ανήλθε στα 320 ευρώ ο τόνος και η ΕΑΣ 
Ορεστιάδας έκλεισε το γνωστό deal που 
πλήρωσε 29 λεπτά στο χέρι τους παρα-
γωγούς. Πλέον µε την Ιταλία να αγγίζει 
τα 35 λεπτά χωρίς να έχει ακόµα ολοκλη-
ρωθεί η συγκοµιδή φαίνεται πως δικαιώ-
νονται οι Έλληνες µεσίτες για την αγω-
νία τους να σπεύσουν πριν από τρεις ε-
βδοµάδες να δώσουν κλειστή τιµή στα 
25 λεπτά στους παραγωγούς, οι οποίοι 
ωστόσο ακόµα κρατάνε στην αποθήκη.

Με 350 ευρώ η Φότζια οδηγεί 
το σκληρό πάνω από τα 30 λεπτά
Πράξη που πληρώνει 29 λεπτά στον παραγωγό από την ΕΑΣ Ορεστιάδας διαμορφώνει 
νέα βάση διαπραγματεύσεων για το υπόλοιπο της εμπορικής περιόδου 2021-2022

Ιταλία
Νέα άνοδος στη 

Φότζια αυτή τη φορά 
κατά 20 ευρώ, µε 

τα ποιοτικά σιτάρια 
µε υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% στα 

345-350 ευρώ

ΕΑΣ Ορεστιάδας 
Με 310 ευρώ αγόρασε 

25.000 τόνους 
σκληρό σιτάρι η Βουλ-

γαράκης και ΣΙΑ µε 
έδρα τα Φάρσαλα από 
την ΕΑΣ Ορεστιάδας, 
τοποθετώντας πλέον 
την εγχώρια αγορά 

πάνω από τα 30 λεπτά 
για τον παραγωγό 

Πριν ξεκινήσει ο αλωνισµός 
στην Ιταλία, το γενικό αίσθηµα 
στην Ελλάδα υπαγόρευε τιµές 
παραγωγού στα 25 λεπτά.

Μικρή 
σοδειά και
µεταφορικά
σβήνουν τον 
Καναδά από 
την αγορά
Η συγκυρία στην Ιταλία 
φαίνεται πάντως ότι ευνοεί 
µια περαιτέρω ενίσχυση 
των τιµών παραγωγού, 
στηριζόµενη σε δύο άξονες. 
Ο πρώτος αφορά το µέγεθος 
της παραγωγής, η οποία αν 
και αυξηµένη φέτος περίπου 
10% από τον αλωνισµό του 
2020, υπολείπεται κατά 30% 
των βασικών αναγκών της 
βιοµηχανίας. Από την άλλη, 
το κόστος µεταφοράς από 
µακρινούς προορισµούς, 
καθιστά σε ορισµένες 
περιπτώσεις απαγορευτική 
την εισαγωγή από τον 
Καναδά, πλέον που τα 
αποθέµατα της χώρας έχουν 
περιοριστεί σηµαντικά 
και οι ενδείξεις της 
επερχόµενης παραγωγής 
έχουν τροφοδοτήσει ένα 
χρηµατιστηριακό ράλι των 
τιµών στα σιτηρά στη Βόρεια 
Αµερική. Ταυτόχρονα και η 
Απουλία, ο σιτοβολώνας της 
Ιταλίας, καταγράφει µείωση 
της παραγωγής από πέρυσι. 
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, 
το εµπόριο αντιδρά 
προσπαθώντας να φρενάρει 
τις εξελίξεις στην αγορά, µε 
τους µύλους εκεί να 
επικαλούνται µετριοπαθή 
ζήτηση και ανησυχίες σχετικά 
µε την εξέλιξη της πανδηµίας. 

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

29 35 25%+20
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ

ΙΤΑΛΙΑ ΦΟΤΖΙΑΕΛΛΑ∆Α





Ενσωμάτωση 
και όχι κάψιμο  
Καλοκαιρινές εργασίες στρώνουν 
σποροκλίνη για το σκληρό σιτάρι            

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Οι θεριζοαλωνιστικές ολοκλη-
ρώνουν και επίσηµα τον βιολο-
γικό κύκλο της καλλιέργειας σε 
όλη τη χώρα. Παρ’ ότι η περίο-
δος που ακολουθεί είναι σχετι-
κά «νεκρή» λόγω των υψηλών 
καλοκαιρινών θερµοκρασιών, 
δεν είναι λίγοι εκείνοι οι «φρό-
νιµοι» παραγωγοί που µετά το 
αλώνισµα φροντίζουν να προε-
τοιµαστούν, µαζί µε τα χωράφια 
τους για την ερχόµενη χρονιά. 

Η πρώτη δραστηριότητα µε 
την οποία καταπιάνονται οι πα-
ραγωγοί, αφορά τη διαχείριση 
των φυτικών υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας. Το κάψιµο της ενα-
ποµείνασας καλαµιάς είναι µια 
ευρέος εφαρµοζόµενη τεχνική 
λόγω της ευκολίας που προσφέ-
ρει, όµως λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεων για την υγεία του ε-

δάφους και του περιβάλλοντος 
(και της νοµοθεσίας που την α-
παγορεύει), πολλοί είναι εκεί-
νοι που επιλέγουν να ενσωµα-
τώσουν στο έδαφος µε τη χρήση 
δισκόσβαρνας ή καλλιεργητή τα 
φυτικά υπολείµµατα. Αυτή η τε-
χνική φαίνεται να έχει µια σειρά 
από πλεονεκτήµατα µε µεγαλύ-
τερα τη βελτίωση της δοµής του 
εδάφους (καλύτερος αερισµός 
και συγκράτηση υγρασίας) προ-
στατεύοντάς το από τη διάβρω-
ση, αλλά και την επιστροφή στο 
έδαφος του αζώτου που υπάρ-

χει στα υπολείµµατα της προη-
γούµενης καλλιέργειας. 

Επιπροσθέτως, η ενσωµάτωση 
των φυτικών υπολειµµάτων δια-
τηρεί υψηλούς πληθυσµούς µι-
κροοργανισµών που είναι απα-
ραίτητοι για σηµαντικές βιολογι-
κές διεργασίες στο έδαφος και 
εµποδίζει το σχηµατισµό κρού-
στας. Στη συνέχεια, ακολουθεί 
το όργωµα, µετά τις πρώτες βρο-
χές του φθινοπώρου, όταν το χω-
ράφι βρίσκεται στο ρώγο του.

Μετά τη στελεχοκοπή µπορεί 
να γίνει και απευθείας σπορά 
στο χωράφι µιας ενδιάµεσης-ε-
πίσπορης καλλιέργειας, µικρού 
δηλαδή βιολογικού κύκλου. Ως 
επίσπορη µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί οποιαδήποτε καλλιέργεια, 
ενώ η επιλογή του είδους εξαρ-
τάται από τον σκοπό που θέλει 
να επιτύχει ο παραγωγός, δη-
λαδή εµπορική εκµετάλλευση 
του τελικού προϊόντος ή χρήση 

των φυτών ως χλωρή λίπανση. 
Στην τελευταία περίπτωση επι-
λέγονται συνήθως ψυχανθή, 
τα οποία ενσωµατώνονται στο 
έδαφος λίγο πριν ή στην άνθι-
σή του, ώστε να εµπλουτίσουν 
το έδαφος µε απαραίτητα θρε-
πτικά, όπως το άζωτο και ο φώ-
σφορος, που θα βρίσκονται στη 
διάθεση της ερχόµενη βασικής 
καλλιέργειας. Το είδος που θα 
επιλεγεί θα πρέπει παράλληλα 
να έχει υψηλή ανθεκτικότητα 
στην ξηρασία, καθώς θα καλεί-
ται να επιβιώσει τους θερµότε-
ρους µήνες στο χωράφι µε τις 
ελάχιστες δυνατές φροντίδες. 

Τέλος, οι παραγωγοί έχουν 
τον χρόνο αυτή την περίοδο να 
διαµορφώσουν το πλάνο λίπαν-
σης που θα εφαρµόσουν πριν 
τη φθινοπωρινή σπορά, να επι-
λέξουν ποικιλία και φυσικά να 
προµηθευτούν εγκαίρως και σε 
καλύτερες τιµές τις πρώτες ύλες.  

Πρόληψη και ωφέλιµα έντοµα τα «όπλα» για τις ροδιές
Οι παραγωγοί ροδιάς παραµένουν «ξεκρέµαστοι» στη διαφύλαξη της 
υγείας των δέντρων τους, καθώς δεν υπάρχουν εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους, οι αγρότες έχουν 
στραφεί σε σκευάσµατα κατάλληλα για βιολογική γεωργία. Παραδείγµατα 
αποτελούν το φυσικό πύρεθρο, η δραστική ουσία etofenprox (28,75%, 
σκεύασµα Trebon), τα σκευάσµατα µε Bacillus thuringiensis, ο θερινός 

πολτός και τα σκευάσµατα µε άλατα λιπαρών οξέων για την αντιµετώπιση των 
εντοµολογικών εχθρών και σκευάσµατα θείου και χαλκούχα για τη διαχείριση των 
φυτοπαθογόνων. «Γνώριµοι» εχθροί των παραγωγών ροδιών το καλοκαίρι που 
ζηµιώνουν φύλλα, βλαστούς, άνθη και νεοσχηµατισµένους καρπούς είναι το ωίδιο, 
ενώ από τα έντοµα ξεχωρίζουν οι αφίδες και τα κοκκοειδή. Οι βροχές και οι µέτρια 
υψηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν το προηγούµενο διάστηµα έστρωσαν το 
έδαφος για ανάπτυξη ωιδίου στα φύλλα, απαιτώντας σε πολλές περιπτώσεις την 
άµεση επέµβαση. Προσοχή χρειάζεται και για να µην βγουν εκτός ελέγχου οι 
πληθυσµοί του εντόµου Μetcalfa pruinosa, µε δυνητικά υψηλή επικινδυνότητα. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Εµπλουτισµός 
Η ενσωµάτωση των υπο-
λειµµάτων προστατεύει 

το έδαφος από διάβρωση 
και το εµπλουτίζει

Αλτερνάρια στην πατάτα
Η αλτερνάρια είναι µυκητολογική ασθένεια 
που «ενοχλεί» τους πατατοπαραγωγούς 
ιδιαίτερα στα θερµά κλίµατα, ενώ στις 
περιοχές που ενδηµεί οι ζηµιές που µπορεί 
να προκαλέσει ζηµιές µεγαλύτερες από 
αυτές του περονόσπορου. Από επιτόπιες 
παρατηρήσεις των γεωπόνων του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ιωαννίνων διαπιστώθηκε η παρουσία του 
µύκητα σε ορισµένα πατατοχώραφα, σε 
χαµηλά σχετικά επίπεδα προσβολών. Η 
ανάπτυξη της ασθένειας ευνοείται από 
διαδοχή υγρού και ξηρού καιρού µε υψηλές 
θερµοκρασίες,. Η πρώτη ένδειξη προσβολής 
είναι ορατή µε την µορφή καστανών 
κηλίδων µε οµόκεντρους κύκλους στα ώριµα 
φύλλα των φυτών. Σε έντονες προσβολές το 
φύλλο γίνεται χλωρωτικό και καρουλιάζει. Η 
ασθένεια προσβάλλει και τους κονδύλους 
και εκδηλώνεται µε µε κ κηλίδες ελαφρώς 
βυθισµένες, σκούρου χρώµατος, και ξηρή 
σήψη. Η προστασία των φυτών από την 
αλτερνάρια µπορεί να γίνει µε συνδιασµό 
καλλιεργητικών µέτρων (ανθεκτικές 
ποικιλίες, αµειψισπορά, σταγδην άρδευση) 
και χηµική καταπολέµησης µε µυκητοκτόνα 
αποτελεσµατικά και για τον περονόσπορο. 

Σκευάσµατα
CORTEVA: Equation Core WG
FMC: Vendetta 37,5/15 SC
SIPCAM: Vitene Triplo R
SYNGENTA: Revus Top SC, Score 25 EC.

Μαργαρόνια στην ελιά
Πολλαπλές πιέσεις δέχονται το τελευταίο 
διάστηµα τα ελαιόδεντρα, µε τους 
καλλιεργητές πέρα από τις υψηλές 
θερµοκρασίες και τον δάκο να έχουν να 
διαχειριστούν και τους ολοένα και 
αυξανόµενους πληθυσµούς µαργαρόνιας. 
Παρ’ ότι δεν προκαλεί το ίδιο εκτεταµένα και 
µεγάλης έντασης προβλήµατα, το έντοµο 
προσβάλει την τρυφερή βλάστηση, βλαστικές 
κορυφές και φύλλα. Οι ζηµιές από τη 
δραστηριότητα και τη διατροφή τους µπορεί 
να αναστείλουν την ανάπτυξη και τη 
διαµόρφωση νεαρών και µε ζωηρή βλάστηση 
δέντρων. Μέσα στο καλοκαίρι εξάρσεις 
πληθυσµών προνυµφών προκαλούν 
φαγώµατα και στους πράσινους 
ανεπτυγµένους καρπούς, µε επιφανειακή 
διάβρωση του µεσοκαρπίου. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 
ενηµερώνουν τους παραγωγούς του νοµού 
για την αύξηση των συλλήψεων του εντόµου 
στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων και 
συνιστούν άµεσα προστασία, µε εγκεκριµένα 
σκευάσµατα κατά των προνυµφών, τόσο των 
νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους 
νεοσύστατους ελαιώνες όσο και των 
δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρά 
ανανεωτικά κλαδέµατα, ψεκάζοντας και 
τους λαίµαργους βλαστούς της βάσης.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η συγκυρία και οι συσχετισµοί στο Συµβούλιο 
Γεωργίας της ΕΕ, φαίνονται ικανοί να ξεκλει-
δώσουν το ταµείο του αποθεµατικού κρίσης, 
κάτι που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να κατανεί-
µει έκτακτη ενίσχυση σε ελαιοπαραγωγούς. 

Αν και στο συµβούλιο των υπουργών Γε-
ωργίας την περασµένη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 
δεν πάρθηκε κάποια σχετική απόφαση, ως 
γνωστόν η Ελλάδα κατέθεσε αίτηµα για την 
παροχή οικονοµικής συνδροµής από την Κο-
µισιόν, προκειµένου να πληρώσει η χώρα έ-
κτακτη ενίσχυση σε παραγωγούς ελαιολά-
δου και επιτραπέζιων ελιών, αφού σύµφω-
να µε το σχετικό υπόµνηµα, ακραία καιρικά 
φαινόµενα, αναµένεται να προκαλέσουν α-
πώλεια ελαιοκάρπου από 70% έως 90% στα 
βασικότερα παραγωγικά κέντρα της χώρας.   

Όπως αναφέρεται, στο σχετικό ενηµερω-
τικό σηµείωµα, «µεταξύ Φεβρουαρίου και Α-
πριλίου 2021, η Ελλάδα επλήγη από αρκε-
τές περιόδους παγετού, οι οποίες είχαν ιδι-
αίτερο αντίκτυπο στα ελαιόδεντρα. Στη συνέ-
χεια, την Μαΐου Ιουνίου, εκδηλώθηκε καύ-
σωνας µε θερµοκρασίες άνω των 40 βαθµών 
Κελσίου. Ο συνδυασµός των παραπάνω, θα 
οδηγήσει σε δραµατική µείωση της παραγω-
γής ελιών και ελαιολάδου στις ελαιοπαρα-
γωγικές περιοχές, ιδίως της Κρήτης, της Λέ-
σβου, της Χαλκιδικής, της Εύβοιας, της Νό-
τιας Πελοποννήσου και της Φωκίδας. Ως εκ 
τούτου, η αντιπροσωπεία ζήτησε την έγκρι-
ση οικονοµικής βοήθειας προς την Ελλάδα 
για τη στήριξη των παραγωγών επιτραπέζι-
ων ελιών και ελαιολάδου στις πληγείσες πε-
ριοχές, που λόγω της ακαρπίας αναµένεται 
να δουν σηµαντική µείωση του εισοδήµατός 
τους». Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι στο υπό-
µνηµα δεν γίνεται αναφορά στην εκλογική 
περιφέρεια του υπουργού Σπήλιου Λιβανού, 
το νοµό Αιτωλοακαρνανίας που διατηρεί η-

γετική θέση στην παραγωγή επιτραπέζιων 
ελιών, κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά από 
τους συντοπίτες του. Ενδέχεται ο υπουργός 
να έπραξε έτσι σε µια προσπάθεια να απο-
φύγει την κακοπροαίρετη κριτική, ότι ζητά 
ενίσχυση προς όφελος της ιδιαίτερης πατρί-
δας του, κάτι που θα µείωνε την κίνηση, ω-
στόσο αυτό είναι µια απλή εικασία.   

Σε κάθε περίπτωση, παρά τη βαρύτητα του 
αιτήµατος που κατέθεσε η χώρα, δεν εκπρο-
σωπήθηκε από τα αρµόδια στελέχη της Βά-
θη, ελέω περιοδείας του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στην Τρίπολη, στην οποία 
παρευρέθηκε σύσσωµο το προσωπικό του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Γεωρ-
γίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, ενέταξε όλα τα 
αιτήµατα οικονοµικής ενίσχυσης που κατέ-
φθασαν στο Συµβούλιο, µε αιχµή τις φονι-
κές πληµµύρες της περασµένης Εβδοµάδας 
σε Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία υπό την ίδια 
οµπρέλα, υποστηρίζοντας ότι η Κοµισιόν εί-
ναι πρόθυµη να ενεργοποιήσει όλα τα δια-
θέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προ-
βλέπει ο κοινοτικός κανονισµός. 

Πάντως αναµένεται ότι από το φθινόπω-
ρο το ζήτηµα των οικονοµικών ενισχύσεων 
θα επανέλθει στις συναντήσεις των υπουρ-
γών, αφού οι καταστροφές στην αγροτική 
παραγωγή της ΕΕ είναι πολλές φέτος τόσο 

στα µεσογειακά κράτη, όσο και βορειότερα. 
Την ίδια στιγµή, στα θεσµικά όργανα της 

Ευρώπης φτάνει πλέον και το ζήτηµα µε την 
υπέρµετρη αύξηση του κόστους των ζωο-
τροφών, µε την Κοµισιόν να ανατρέχει τώ-
ρα στα κανονιστικά κείµενα αναζητώντας 
περιθώρια έκτακτης στήριξης του κλάδου, 
όσο οι κτηνοτρόφοι καλούνται να πληρώ-
σουν από την τσέπη τους την έντονη µετα-
βλητότητα στις διεθνείς αγορές. Σχετικό αί-
τηµα στήριξης του κλάδου κατατέθηκε α-
πό την κροατική αντιπροσωπεία, η οποία 
έθιξε τη σοβαρή κατάσταση που αντιµετω-
πίζουν τα κράτη µέλη ως αποτέλεσµα των 
υψηλών τιµών των ζωοτροφών, λαµβάνο-
ντας την υποστήριξη µεγάλου αριθµού κρα-
τών µελών. Σύµφωνα µε την επιχειρηµατο-
λογία που προέβαλε η υπουργός Γεωργίας 
της Κροατίας, Μαρίγια Βούκοβιτς, ο τοµέ-
ας της κτηνοτροφίας έχει επηρεαστεί ση-
µαντικά από την πανδηµία λόγω του κλει-
σίµατος ξενοδοχείων, εστιατορίων και του 
επακόλουθου αντίκτυπου στα προϊόντα που 
προορίζονται για εκεί. Αυτή η ήδη δύσκο-
λη οικονοµική κατάσταση επιδεινώθηκε α-
πό το υψηλό κόστος των ζωοτροφών για τα 
ζώα, το οποίο αντιπροσωπεύει έως και το 
80% του συνολικού κόστους για τους κτη-
νοτρόφους. Στην Κροατία, οι τιµές είναι στα 
υψηλότερα επίπεδα τους σε επτά χρόνια. 

Αίτημα έκτακτης στήριξης 
λόγω ακαρπίας ελαιώνων  
Συνδρομή της ΕΕ για έκτακτη στήριξη των ελαιοκαλλιεργητών λόγω ακαρπίας 
και μειωμένης παραγωγής από τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν φέτος    

Ακαρπία λόγω παγετού
Στο ενηµερωτικό σηµείωµα 
µε το ελληνικό αίτηµα για 

έκτακτη στήριξη στους 
παραγωγούς ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών γίνεται 

λόγος για απώλεια ελαιοκάρ-
που από 70 έως 90% λόγω 
του παγετού στα βασικότερα 

παραγωγικά κέντρα

Άφησε έξω την 
Αιτωλοακαρνανία;

Στο υπόµνηµα δεν γίνεται 
αναφορά στην εκλογική 

περιφέρεια του υπουργού 
Σπήλιου Λιβανού, κάτι που 

σχολιάστηκε αρνητικά 
από συντοπίτες τους, ενώ 

εικάζεται πως το έπραξε για να 
αποφύγει την κακοπροαίρετικη 

κριτική





Για το 2021 και τη νέα περίοδο

Με συνταγή μικρών 
Σχεδίων Βελτίωσης 
οι νέες προκηρύξεις  

 Την επιστροφή στην επιτυχημένη φόρμουλα για στοχευμένες 
επενδύσεις έως 50.000 ευρώ ακόμα και για την προσεχή 
πρόσκληση του Οκτωβρίου, εξετάζουν οι αρχές

 Με κατηγοριοποιημένες και συχνές προσκλήσεις ανά είδος 
δαπάνης προετοιμάζεται το νέο ΠΑΑ της περιόδου 2023-2027

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την επιστροφή των Μικρών Σχεδί-
ων Βελτίωσης, του επιτυχηµένου 
«πειράµατος» του 2011 που επι-
δοτούσε έργα προϋπολογισµού έ-
ως 50.000 ευρώ, διερευνούν οι δι-
αχειριστικές αρχές. Πρόκειται για έ-
να Μέτρο που αφορούσε τότε µόνο 
τους αιγοπροβατοτρόφους, ωστόσο 
εδώ προορίζεται για όλους τους ε-
παγγελµατίες αγρότες. Το ζήτηµα 
είναι η χρήση της φόρµουλας πά-
νω στην οποία βασίστηκε η συγκε-
κριµένη πρόσκληση: Γρήγορη, ευέ-
λικτη, απόλυτα στοχευµένη και για 
µαζεµένα επιχειρηµατικά σχέδια. 

Η συνταγή αυτή θα βοηθούσε αρ-
κετά στο να βγει η µεταβατική πρό-
σκληση που έχει προγραµµατιστεί 
για τον Οκτώβριο του 2021. Καθώς, 
το ζήτηµα είναι να µην «ξεχειλώσει» 
όπως γίνεται διαχρονικά µε τα µε-
γάλα Σχέδια Βελτίωσης, όπου από 
την πρόσκληση έως την υλοποίη-
ση χρειάζεται µία 5ετία. 

Μάλιστα, στα µικρά Σχέδια Βελ-
τίωσης του παρελθόντος είχε µπει 
και ρήτρα για 9µηνη υλοποίηση 
της επένδυσης ή 15 µήνες αν η ε-
πένδυση προέβλεπε κτηριακές ε-
πενδύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ε-
δώ πως πρόκειται για ένα Μέτρο 
που σχεδιάστηκε για την περίοδο 
2007-2013, υπό την ευθύνη του νυν 
γενικού γραµµατέα, ∆ηµήτρη Πα-
παγιαννίδη, µε ό,τι και να σηµαί-
νει αυτό για τον προγραµµατισµό 
του ΠΑΑ της τρέχουσας περιόδου.

Για τη νέα περίοδο 
κατηγοριοποιηµένες προσκλήσεις

Πάντως ο σχεδιασµός µικρών 
Σχεδίων Βελτίωσης µε κυλιόµενες 
προκηρύξεις που θα είναι κατηγο-
ριοποιηµένες (π.χ µόνο για συλλε-

Τη δυνατότητα σε κατ’ επάγγελµα 
αγρότες να εγκαταστήσουν φωτο-
βολταϊκό σύστηµα έως 100 kW, µε 
σταθερή ταρίφα εκτός διαγωνισµών, 
προβλέπει νοµοθετική ρύθµιση 
που προανήγγειλε από τη Βουλή 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας Κώστας Σκρέκας. Μάλι-
στα, η ταρίφα θα είναι αυξηµένη 
σε σχέση µε εκείνες που ισχύουν 
για παράδειγµα, για τα 500άρια 
φωτοβολταϊκά, όπως υποστήρι-
ξε ο κ. Σκρέκας απαντώντας σε ε-
ρώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου 
του Κινήµατος Αλλαγής, Βασίλη 
Κεγκέρογλου, µε θέµα την εγκα-
τάσταση νέων µονάδων ΑΠΕ στην 
Κρήτη, χάρις στην αποδέσµευση 
νέου ηλεκτρικού «χώρου».

Συγκεκριµένα, ο υπουργός Ε-
νέργειας είπε πως πρόκειται να 
προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθ-
µιση µε την οποία θα δοθεί πιο ι-
κανοποιητική ταρίφα στα συγκε-
κριµένα έργα. Ο λόγος για την 
αύξηση της αποζηµίωσης είναι 
ότι λόγω του µικρού µεγέθους, 
τα πάρκα αυτά έχουν αυξηµένο 

κόστος υλοποίησης. Εποµένως, 
µε τη µεγαλύτερη αµοιβή, θα δο-
θεί µεγαλύτερη δυνατότητα σε α-
γρότες να προχωρήσουν σε ανά-
λογες επενδύσεις.

Παράλληλα, στόχος του ΥΠΕΝ 
είναι µέχρι το Σεπτέµβριο να ανοί-
ξει η ειδική πλατφόρµα του ∆Ε∆-
∆ΗΕ για την υποδοχή αιτηµάτων 
που προορίζονται να αξιοποιήσουν 
το νέο ηλεκτρικό χώρο που δηµι-
ουργείται στις κορεσµένες περιο-
χές. Πιο συγκεκριµένα µε τη ρύθ-

Με υψηλή ταρίφα αγροτικά

κτικές µηχανές, ή, µόνο για µηχανή-
µατα γεωργίας ακριβείας και τρακτέρ 
κ.ο.κ) βρίσκεται σε προχωρηµένο στά-
διο όσον αφορά τη νέα προγραµµα-
τική περίοδο, δηλαδή την πενταετία 
2023-2027. 

Αυτό είναι κάτι που έχουν προτεί-
νει οι σύµβουλοι του ΥΠΑΑΤ για τη 
νέα ΚΑΠ, καθώς στην ανάλυση ανα-
γκών αναφέρουν ότι τα Σχέδια Βελτί-
ωσης όπως υλοποιήθηκαν δεν ήταν 
στοχευµένα, και επίσης αν και βοή-
θησαν στις νέες φυτεύσεις, δεν κάλυ-
ψαν µέρος τουλάχιστον του χρηµατο-
οικονοµικού ελλείµµατος που έχουν 
οι πολυετείς φυτείες, µέχρι να φτά-
σουν στην οικονοµική αυτοδυναµία. 
Όπως και να έχει τουλάχιστον το 35% 
των πόρων για τα Σχέδια Βελτίωσης 
της νέας περιόδου θα αφορούν επεν-
δύσεις µε θετικό περιβαλλοντικό α-
ποτύπωµα, σύµφωνα µε τους κοινο-
τικούς κανονισµούς. 

Ως εκ τούτου, η προώθηση επεν-
δυτικών σχεδίων αξιοποίησης βιο-
µάζας γεωργοκτηνοτροφικών απο-
βλήτων, παραγωγής βιοαέριου και 
επαναχρησιµοποίησης νερού και η 
προώθηση/ενίσχυση στοχευµένων 
και ώριµων επενδύσεων βιοδιυλι-
στηρίων σε περιφερειακό επίπεδο, 
έχουν τεθεί ως προτεραιότητες από 
την οµάδα που καταρτίζει το στρατη-
γικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Πρόσκληση 2021
Ο κοινοτικός προϋπολογισµός 

των Σχεδίων Βελτίωσης θα 
είναι 200 εκατ. ευρώ σύµφωνα 
µε την ηγεσία του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

Στοχευµένες 
προκηρύξεις για 
συγκεκριµένες 
εξοπλιστικές 
δαπάνες, 
προτείνονται 
για τη νέα ΚΑΠ.
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Βιοαέριο
Η προώθηση επενδυτικών 
σχεδίων αξιοποίησης βιοµάζας 
γεωργοκτηνοτροφικών 
αποβλήτων, παραγωγής 
βιοαέριου και στοχευµένων 
και ώριµων επενδύσεων 
βιοδιυλιστηρίων σε 
περιφερειακό επίπεδο, έχουν 
τεθεί ως προτεραιότητες από 
την οµάδα που καταρτίζει το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.

Υλοποίηση
Στα µικρά Σχέδια Βελτίωσης 
του παρελθόντος είχε µπει 
και ρήτρα για 9µηνη υλοποίηση 
της επένδυσης ή 15 µήνες 
αν η επένδυση προέβλεπε 
κτηριακές επενδύσεις. 

Περιβάλλον
Τουλάχιστον το 35% των πόρων 
για τα Σχέδια Βελτίωσης της 
νέας περιόδου θα αφορούν 
επενδύσεις µε θετικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα.



φ/β 100 kW

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

2021 ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σεπτέμβριος 2021

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
35.000-40.000 ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
420 εκατ. ευρώ

Διευκολύνσεις για
πληρωμή β’ δόσης
Νέων Αγροτών 
Περιπτώσεις για τις οποίες παρέχε-
ται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της 
πράξης µε µικρότερο φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο, προβλέ-
πει για τους Νέους Αγρότες (προ-
κήρυξη 2016) νέα τροποποιητική 
απόφαση (ΦΕΚ 3182/Β’/2021), ώ-
στε να µπορέσουν να προχωρήσουν 
στο β’ αίτηµα πληρωµής. 

Για να γίνει οποιαδήποτε πλη-
ρωµή, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
πραγµατοποιηθεί πρώτα ο έλεγχος 
στο ΟΣ∆Ε του έτους 2021 και την 
εξατοµίκευσή του (εκδίδεται από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ), το ΜΑΑΕ (Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων) µε βάση τα εισοδήµατα 
του 2020 των κατά κύριο επάγγελ-
µα γεωργών, τυχόν άδειες λειτουρ-
γίας σταβλικών εγκαταστάσεων 
κ.λπ. Μόλις παραχθούν στο σύνο-
λό τους τα στοιχεία και δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται και προβλέ-
πονται, θα εκτελούνται και οι πλη-
ρωµές, όπως αναφέρει σε σχετική 
της ανακοίνωση η ∆ΑΟ Λάρισας. 

Αναλυτικότερα, στην τροποποι-
ητική απόφαση αναφέρεται πως 
κατά τη συµπλήρωση των πινά-

κων του τελικού αιτήµατος πλη-
ρωµής παρέχεται η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης της πράξης µε µι-
κρότερο φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο. Αυτό, γίνεται στις ε-
ξής περιπτώσεις:

 Μείωση της τιµής του/των στό-
χων του επιχειρηµατικού σχεδίου, 
αλλαγής στη συνολική βαθµολογία. 

Αλλαγή της µόνιµης κατοικίας 
του αρχηγού της εκµετάλλευσης. 

Αλλαγή της τελικής παραγω-
γικής κατεύθυνσης. 

Αλλαγή στα στοιχεία του δικαι-
ούχου που αποτυπώνονται στην α-
πόφαση ένταξης».

Παράλληλα, η απόφαση δίνει τη 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
προβούν στο δεύτερο αίτηµα πλη-
ρωµής χωρίς την προσκόµιση της 
βεβαίωση επαρκούς επαγγελµα-
τικής ικανότητας, της βεβαίωσης 
εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελ-
µατία αγρότη και των παραστατι-
κών αδειοδότησης της πτηνοκτη-
νοτροφικής εγκατάστασης, παρέ-
χει νέα τροποποιητική απόφαση. 
Τα ανωτέρω προσκοµίζονται το 
αργότερο έως δύο µήνες πριν την 
συµπλήρωση πέντε ετών από την 
ηµεροµηνία της απόφασης έντα-
ξης. Σε κάθε περίπτωση, η εκ των 
υστέρων προσκόµιση των δικαιο-
λογητικών δεν αναιρεί το γεγονός 
ότι πρέπει να τηρούνται οι προθε-
σµίες για την έκδοση αυτών ή οι 
προθεσµίες εκπλήρωσης των σχε-
τικών υποχρεώσεων που ορίζονται 
από το θεσµικό πλαίσιο.

Νέα προκήρυξη για την
επιδότηση πιστοποίησης  
Νέα προκήρυξη για την κάλυψη 
100% των εξόδων πιστοποίησης 
αγροτών για το σύστηµα AGRO 2 
στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 
ετοιµάζει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε απόφαση 
του γενικού γραµµατέα Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδοµών ∆ηµήτρη 
Παπαγιαννίδη, έως τέλος Οκτώβρη 
θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική 
µελέτη κόστους για την επιδότηση 
πιστοποίησης των αγροτών, ώστε 
σε δεύτερο χρόνο να βγει η 
πρόσκληση του Μέτρου. 
Υπενθυµίζεται πως ήδη έχει βγει 
µία προκήρυξη του 3.1 «Συστήµατα 
Πιστοποίησης» το οποίο όµως 
κάλυπτε µόνο τα κόστη για τη 
βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία. 
Η απόφαση Παπαγιαννίδη 
αναφέρει πως η τροποποίηση της 
µελέτης αποκλειστικά ως προς τον 
υπολογισµό των πάγιων δαπανών 
του συστήµατος ποιότητας AGRO 2 
κρίνεται απαραίτητη διότι ο ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ κοινοποίησε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έθεσε σε 
ισχύ την 3η έκδοση των προτύπων 
AGRO 2-1 και AGRO 2-2.

µιση του ΥΠΕΝ θα δοθεί περιθώ-
ριο ισχύος 100MW για νέα έργα 
έως 400KW στην Κρήτη. Επιπλέ-
ον θα δοθεί περιθώριο 40MW για 
συστήµατα net metering. 

Αντίστοιχα µε τη ρύθµιση του Υ-
ΠΕΝ ανοίγει το παράθυρο για υλο-
ποίηση φωτοβολταϊκών έργων µε 
ισχύ έως 400KW στην Πελοπόν-
νησο όπου αυξάνεται το περιθώ-
ριο ισχύος κατά 86MW. Το ίδιο ι-
σχύει και για δύο ακόµη περιο-
χές, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Έλεγχος
Μόλις παραχθούν στο 

σύνολό τους τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά που 

απαιτούνται και προβλέπο-
νται θα ξεκινήσουν και οι 

πληρωµές
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Οι αιτήσεις για τα 
καθεστώτα Γενική 
Επιχειρηµατικότητα και 
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων 
πραγµατοποιούνται έως 
και τις 30 Ιουλίου.

Μέτρο 5.1 
Αντιχαλαζικά
Παράταση µέχρι την 1η 
Σεπτεµβρίου 2021 έλαβε η 
2η προκήρυξη του Μέτρου 
5.1 για την επιδότηση της 
αντιχαλαζικής προστασίας, 
σύµφωνα µε τροποποιητική 
απόφαση, η οποία 
παράλληλα ορίζει αυξηµένο 
ποσό ανώτατου επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, τα 
400.000 ευρώ για τα 
φυσικά-νοµικά πρόσωπα 
και το 1 εκατ. ευρώ για τα 
Συλλογικά Σχήµατα.

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις 
για ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος».
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TOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να εξουδετερώσει τις συγκρούσεις στη χρή-
ση γης µεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστά-
σεων και αγροτικής δραστηριότητας, επιχει-
ρεί το µεγάλο τετραετές πρότζεκτ που τρέχει 
το γερµανικό Ινστιτούτο Fraunhofer, σε συ-
νεργασία µε έναν βιολογικό µηλεώνα και 
την εταιρεία Fendt.

Πρόκειται για το πρότζεκτ «APV in Fruit 
Cultivation», ο στόχος του οποίου είναι να 
διερευνήσει αν τα «αγροβολταϊκά» όπως τα 

ονοµάζει το Ινστιτούτο,  µπορούν να ανα-
λάβουν ρόλο αντιχαλαζικής-αντιβρόχινης 
προστασίας στην καλλιέργεια µήλων, ποιος 
σχεδιασµός συστήµατος ταιριάζει σε αυτό το 
είδος καλλιέργειας και τελικά σε ποιο βαθ-
µό το φωτοβολταϊκό σύστηµα επηρεάζει τις 
αποδόσεις των καλλιεργειών. 

Είναι ένα σύστηµα όπου καλλιέργειες και 
πάνελ ουσιαστικά συµβιώνουν στο ίδιο α-
γροτεµάχιο, µε την ενέργεια που παράγε-
ται να επιστρέφει στο αγρόκτηµα είτε για 
τις ανάγκες δυναµοδότησης ψυγείων απο-
θήκευσης, είτε για την τροφοδότηση µε ε-

Τα αγροβολταϊκά, 
η Fendt και η γη που 
μένει παραγωγική    
Η απάντηση στο ζήτημα της χρήσης παραγωγικής 
γης για την παραγωγή ενέργειας από τους Γερμανούς

Λύσεις smartphone 
από την CAT για 
δραστήριους αγρότες
Οι επιλογές στον κόσµο των smartphone πλέον είναι πάρα 
πολλές, τα χαρακτηριστικά λίγο πολύ όµως είναι τα ίδια ανά 
κατηγορία τιµής µε την οθόνη, την κάµερα και την απόδοση 
να µονοπωλούν το ενδιαφέρον του µέσου καταναλωτή. 
Τι γίνεται όµως µε τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο 
ενδιαφερόµενος βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε εξωτερικό 
περιβάλλον µε αντίξοες συνθήκες και οι ανάγκες του εκ των 
πραγµάτων διαφέρουν. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα 
που καθιστούν ένα smartphone ανθεκτικό και ετοιµοπόλεµο 
στην παλάµη του χεριού όλων όσων απασχολούνται στον 
πρωτογενή τοµέα για παράδειγµα;

Χαρακτηριστικό Νο 1: Βαθµολογία IP 68, IP69
Καθορίζει πόσο καλά µια συσκευή προστατεύεται από τη σκό-

νη και το νερό. Ο πρώτος αριθµός µετά το «IP» στο IP68 είναι ένα 
µέτρο της ποιότητας προστασίας από τη σκόνη (στερεά) - 1 είναι 
το χαµηλότερο και 6 είναι το υψηλότερο. Ο δεύτερος αριθµός δεί-
χνει το επίπεδο προστασίας που έχει η συσκευή από το νερό (υ-
γρά) - 1 είναι το χαµηλότερο και 9 είναι το υψηλότερο. Αντιπροσω-
πευτικό παράδειγµα είναι τα τηλέφωνα Cat, και ειδικότερα το Cat 
S42H+ όπου µε βαθµολογία IP69 διαθέτει την υψηλότερη σε βαθ-
µολογία προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες και µπο-
ρεί να προστατεύσει µε ασφάλεια τη συσκευή σας από τη σκόνη, 
την άµµο και το νερό ή ακόµη και να αντέξει να την βυθίσετε σε 
νερό µέχρι και σε 1,5 µέτρο βάθος για 35 λεπτά.

Χαρακτηριστικό Νο 2: Προδιαγραφές MIL SPEC 810H 
Είναι ένα πρότυπο στρατιωτικών προδιαγραφών των 

ΗΠΑ που εγγυάται ένα επίπεδο αντοχής και ανθεκτικότητας σε έ-
να προϊόν, έχοντας περάσει από µια σειρά δοκιµών. Συγκεκρι-
µένα λοιπόν, το Cat S42H+ έχει περάσει µε επιτυχία: Πολλαπλές 
πτώσεις και αναπηδήσεις, θερµικό σοκ, δόνηση (αντέχει έως και 
500Hz), υγρασία (αντέχει σε 95%, 240 ώρες, θερµοκρασίες ~ 30-
60°C, οµίχλη αλατιού (ντέχει για 48 ώρες).

Χαρακτηριστικό Νο 3: Οθόνη µε Corning® Gorilla® Glass
Το Gorilla Glass είναι ένα στιβαρό και ανθεκτικό στις γρατσου-

νιές γυαλί που χρησιµοποιείται για την προστασία των οθονών 
των tablet, smartphone και άλλων φορητών συσκευών. Όλα τα 
τηλέφωνα Cat προστατεύουν τις οθόνες τους από γυαλί Corning® 
Gorilla®, ενώ δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να χρησιµοποι-
ούνται οι οθόνες και µε γάντια ή βρεγµένα δάχτυλα. 

Χαρακτηριστικό Νο 4: Easy Clean τηλέφωνο
Τα τηλέφωνα Cat, πλένονται ταυτόχρονα µε το πλύσιµο των χε-

ριών µας. Βυθίζονται πλήρως σε νερό και είναι σχεδιασµένα για να 
καθαρίζονται µε σαπούνι ή απολυµαντικό, έχοντας πρώτα αποσυν-
δέσει όλα τα καλώδια κι έχοντας κλείσει όλες τις θύρες.  Το δε Cat 
S42H+ διαθέτει προηγµένη αντιµικροβιακή προστασία προϊόντος, 
κάτι που το κάνει το πρώτο πλήρως «αντιβακτηριακό» τηλέφωνο.
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νέργεια των αγροτικών µηχανηµάτων. Ε-
δώ λοιπόν έρχεται η Fendt, να προσφέρει 
το ηλεκτρικό τρακτέρ e100 Vario, που βρί-
σκεται σε στάδιο προπαραγωγής, για ολό-
κληρη την ερευνητική περίοδο.

Το µικρό αυτό τρακτέρ χρησιµοποιείται 
στον βιολογικό µηλεώνα Nachtwey για ό-
λες τις συνηθισµένες εργασίες, όπως για 
παράδειγµα η ζιζανιοκτονία ανάµεσα στα 
δέντρα, η µεταφορά της συγκοµιδής. Το 
Fendt e100 Vario χρησιµοποιεί µπροστινό 
φορτωτή και έναν κάδο εργασίας, ο οποί-
ος ήδη έχει πιάσει δουλειά από την περα-
σµένη άνοιξη, και βοήθησε να τοποθετη-
θούν τα στοιχεία των φωτοβολταϊκών. Η ε-
νέργεια που παράγει ο µηλεώνας χρησιµο-
ποιείται για να φορτίσει  τον κινητήρα του 
Fendt e100 Vario. 

Ένα πρότζεκτ για το µέλλον
Το αγροβολταϊκό σύστηµα λέει το Ινστι-

τούτο µπορεί να αντικαταστήσει τις συµβα-
τικές προστατευτικές κατασκευές, όπως για 
παράδειγµα τα αντιχαλαζικά δίχτυα και τις 
µεµβράνες που καλύπτουν τους δενδρώ-
νες, προστατεύοντας επαρκώς την παραγω-
γή από τα καιρικά φαινόµενα. Το σύστηµα 
αυτό είναι σχεδιασµένο πάνω στις ανάγκες 
που έχει η αγροτική καλλιέργεια σε κάθε 
στάδιο παραγωγής, ώστε οι εργασίες που 
γίνονται στο χωράφι να µην παρεµποδίζο-
νται αλλά ακόµα και να επωφελούνται α-
πό την προστασία που παρέχει. 

Τώρα, το καλύτερο αποτέλεσµα που ελπί-
ζει να πετύχει το Ινστιτούτο, είναι να µην ε-
πηρεάζεται καθόλου η απόδοση σε κιλά του 
µηλεώνα, µε τη χρήση των αγροβολταϊκών. 

Το ινστιτούτο Fraunhofer ISE υποστηρί-
ζεται στο συγκεκριµένο εγχείρηµα από δι-
άφορους συνεργάτες από το δηµόσιο το-
µέα αλλά και τη βιοµηχανία, όπως είναι η 
BayWa r.e., ενώ οι σταθµοί παραγωγής ε-
νέργειας Schönau και DLR Rheinland Pfalz 
διαχειρίζονται διάφορες εργασίες για τις 
ανάγκες του πρότζεκτ. 

Το έργο αυτό αναµένεται να ολοκληρω-
θεί µέχρι το 2025.

Αντιχαλαζική προστασία
Το αγροβολταϊκό σύστηµα λέει το 

Ινστιτούτο µπορεί να αντικαταστήσει 
τις συµβατικές προστατευτικές κατα-
σκευές, όπως τα αντιχαλαζικά δίχτυα

Ανανεωμένος 
ισοπεδωτήρας LSR 
από την Koutsikos
Η εταιρεία Koutsikos, είναι πρωτο-
πόρος στην κατασκευή ισοπεδωτή-
ρων, κατασκευάζοντας τέτοια µη-
χανήµατα για πάνω από 3 δεκαε-
τίες. Αποτέλεσµα την υψηλής τε-
χνογνωσίας της εταιρείας είναι ο 
νέος ισοπεδωτήρας LSR. Με ανα-
νεωµένη και ψηλότερη σκάφη µπορεί να γυρίζει το χώµα ευκολότε-
ρα και να µεταφέρει µεγαλύτερο όγκο χωρίς να επιβαρύνει τον ελ-
κυστήρα. Μια ακόµη σχεδιαστική αλλαγή αποτελεί η δοκός έλξης 
που έχει µεγαλύτερη κλίση ώστε να αυξάνει την περιοχή εργασίας 
του µηχανήµατος. Η εξέλιξη του ισοπεδωτήρα LSR έχει άµεσο απο-
τέλεσµα στην τσέπη του αγρότη καθώς µειώνονται σηµαντικά τα έ-
ξοδα των καυσίµων.   

Ο ισοπεδωτήρας LSR προσαρµόζεται στις πραγµατικές ανάγκες του 
εκάστοτε πελάτη καθώς υπάρχει δυνατότητα διαµόρφωσης του τρό-
που κινήσεων κατά την διαδικασία ισοπέδωσης. Οι κινήσεις µπο-
ρούν να είναι όλες υδραυλικές στην πιο πλήρη έκδοση ή κάποιες 
δευτερεύουσες να είναι µηχανικές σε πιο απλές εκδόσεις.

Το πλάτος εργασίας ξεκινάει από τα 4 µέτρα και µπορεί να φτάσει 
έως τα 6 µέτρα. Το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ισοπέδωσης µπορεί 
να είναι µε laser ή τύπου GNSS. Η χρήση του ισοπεδωτήρα LSR αυξά-
νει την απόδοση των χωραφιών πάνω από 20% καθώς στο ισοπεδω-
µένο χωράφι το νερό, οι σπόροι και το λίπασµα κατανέµονται οµοι-
όµορφα και µπορεί να καλλιεργηθεί µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
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Ευφυείς 
και ηλίθιοι

 ∆ιαχρονικό: Η ανοχή θα φθάσει 
σε τέτοιο επίπεδο που θα 
απαγορεύεται στους ευφυείς 
ανθρώπους να κάνουν οποιαδήποτε 
σκέψη, ώστε να µην προσβάλλουν 
του ηλιθίους. Ντοστογιέφκι.

 Σταφυλό∆ερµα: ∆έρµα από τα 
απόβλητα σταφυλιών, µετά την 
οινοποίηση. Στην Ελλάδα παράγουµε 
400.000 τόνους κρασί, το 10% της 
Ιταλίας, όσο περίπου και η Ισπανία, 
ενώ η Γερµανία παράγει 600.000 
τόνους. «Σκεφτείτε τους εκατοντάδες 
τόνους, κοτσάνια, στέµφυλα, σπόρους 
που αφήνει η παραγωγή κρασιού. Η 
Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην 
Ευρώπη που υιοθέτησε µεθόδους 
κυκλικής οικονοµίας, αξιοποιώντας τα 
απορρίµµατα της αµπελουργίας. 

∆έρµα από 
κρασί.. για έπιπλα, 
αυτοκίνητα, 
ενδύµατα και 
αξεσουάρ. 
Βραβευµένο 
προϊόν 
καινοτοµίας και 
κυκλικής 

οικονοµίας». Ε. Νάµινι, Αναπτυξιακή 
∆υτ. Μακεδονίας, 6/7/2021.

 Κυκλική: Την ανάδειξη της 
κυκλικής οικονοµίας σε νέο πρότυπο 
παραγωγής και κατανάλωσης, το 
οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει την 
ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσµια 
απάντηση σε µια σειρά πιεστικών 
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική κρίση, 
ανέδειξε η τέως διευθύντρια του 
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών 
και µέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 
2021» Αικατερίνη Πολυµέρου-
Καµηλάκη. Ένα πρότυπο, που 
σέβεται και αξιοποιεί ορθολογικά 
τους πόρους του πλανήτη σε πλήρη 
αντιδιαστολή µε τη «γραµµική 
οικονοµία». Economist, 9/7/2021

 Όλυµπος: Ξεκινούν οι εργασίες 
για την κατάρτιση του φακέλου της  
υποψηφιότητας της περιοχής του 
Ολύµπου στον Κατάλογο µε τα 
Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
της UNESCO. Με Π∆ που θα 
εκδοθεί, 366.000 στρέµµατα 
τίθενται υπό αυστηρό καθεστώς 
προστασίας µε ορισµένες χρήσεις 
γης. news.travelling.gr, 20/7/2021.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Τα πρώτα πιστοποιητικά αυθεντικότη-
τας τροφίµων σε επιχειρήσεις από το 
Βόρειο Αιγαίο απονεµήθηκαν την Τρί-
τη 20 Ιουλίου, αποτέλεσµα έρευνας η 
οποία αξιοποιεί τη µοριακή βιολογία 
και τις αναλύσεις DNA και λειτουργεί 
ως αδιαµφισβήτητη απόδειξη της προ-
έλευσης της πρώτης ύλης από την ο-
ποία παρήχθησαν τα τελικά προϊόντα. 

Το εγχείρηµα αυτό έρχεται να επικυ-
ρώσει επιστηµονικά τον µανδύα της αυ-
θεντικότητας που περιβάλλει ούτως ή 
άλλως τα προϊόντα αγροδιατροφής, ι-
δίως εκείνων που παράγονται από µι-
κροµεσαίες και µικρές επιχειρήσεις που 
εδρεύουν σε περιοχές της Ελλάδας µε 
µακρά ιστορία στην πρωτογενή παρα-
γωγή. Το πρόγραµµα Αγρο-ταυτότητα, 
σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια Βο-
ρείου Αιγαίου σε συνεργασία µε τον 
τεχνικό σύµβουλο ∆ρ. Βασίλη Τακα-
βάκογλου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογίας και το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου υπό τον Καθηγητή ∆ηµήτρη 
Σκάλκο, υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος INTERREG V-A Ελλά-
δα-Κύπρος 2014-2020.

Επόµενο βήµα του εγχειρήµατος θα 
είναι η διαµόρφωση ειδικής ετικέτας 
που θα στολίζει τα τελικά προϊόντα, ό-
πως εξηγεί στην Agrenda ο καθηγητής 
Σκάλκος, ενώ ο ∆ρ. Τακαβάκογλου ση-
µειώνει τα στοιχεία που αντλούνται από 
την εργαστηριακή ανάλυση των προϊ-
όντων, βάσει των στοιχείων που µαρ-
τυρά το DNA τους, αποδεικνύεται πως:

Το προϊόν παράγεται στο Βόρειο Αι-
γαίο από επιχείρηση, που εδρεύει και 
λειτουργεί νόµιµα στην Περιφέρεια αυτή. 

 Το προϊόν πληροί µια σειρά από 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την 
προέλευση, την αυθεντικότητα πρώτων 
υλών και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
όπως καθορίζονται στον Κανονισµό. 

Με βάση τα κριτήρια αυτά διακρίνο-

νται τέσσερεις κατηγορίες Ταυτότητας 
(STANDARD: για προϊόντα που παρά-
γονται στο Β. Αιγαίο, GOLDEN: Τοπικά 
προϊόντα που αξιοποιούν τοπικές ποι-
κιλίες/φυλές/συνταγές, PLATINUM: 
Προϊόντα µε αυξηµένες περιβαλλο-
ντικές επιδόσεις και πιστοποιήσεις, 
και DIAMOND: Τοπικά προϊόντα που 
συνδυάζουν όλα τα ανωτέρω).

Η κάθε ταυτότητα συνοδεύεται από 
µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης καθώς 
και QRCODE µέσω του οποίου οι κατα-
ναλωτές συνδέονται στη διαδικτυακή ε-
φαρµογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αυθεντικότητας και µπορούν να εντο-
πίσουν το προϊόν και την επιχείρηση 
παραγωγής καθώς και να επιβεβαιώ-
σουν την εγκυρότητα της Ταυτότητας.

Με ταυτότητα DNA 
τα προϊόντα αγροδιατροφής 
του Βορείου Αιγαίου πάνε
στο ράφι   Στο πρόγραμμα Αγρο-Ταυτότητα 

προϊόντα με υπεραξία από 45 επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Ο ∆ηµ. Σκάλκος και ο Π. Κουφέλας, 
αντιπεριφερειάρχης Β. Αιγαίου. 

∆ιαβατήριο για την καταπολέµηση ακόµα 
και αθέµιτων πρακτικών στην αγορά 

«Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια το εγχείρηµα 
αυτό, στο οποίο συµµετέχουν 45 επιχειρήσεις. Πιστοποιούµε τα τοπικά µας 
προϊόντα ως προς την αυθεντικότητά τους και τους δίνουµε µια υπεραξία. Το 
κόστος για τις επιχειρήσεις περιορίζεται σε ένα συµβολικό κόστος εγγραφής, 
ενώ µε αυτό το διαβατήριο µπορούµε να καταπολεµήσουµε ακόµα και 
αθέµιτες πρακτικές» εξηγεί από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Β. 
Αιγαίου, Πανάγος Κουφέλος, αναλαµβάνοντας τον απαιτητικό ρόλο των 
ελέγχων και του αδιάβλητου της διαδικασίας πιστοποίησης. Αυτό που έχει 
επιτευχθεί µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι η διαµόρφωση βάσης 
δεδοµένων µε καταγραφή των περισσότερων πρώτων υλών, όπως ποικιλίες 
σιτηρών, µετρήσεις γάλακτος, ποικιλίες αρωµατικών φυτών, οι οποίες 
αξιοποιούνται από εταιρείες µεταποίησης τροφίµων της Περιφέρειας. 

Μετρήσεις
Η ταυτοποίηση 

DNA έγινε 
στα εργαστήρια 
του ερευνητι-
κού κέντρου 

ΕΚΕΤΑ

QRCODE
Κάθε 

ταυτότητα 
συνοδεύεται 
από µοναδικό 
αριθµό ταυτο-
ποίησης καθώς 

και QRCODE

4 είδη
 Τέσσερις 

κατηγορίες 
Standard, 

Golden, 
Platinum 

και Diamond

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 Agrenda 39

Ελαιόλαδο, τυροκοµικά προϊόντα 
και κρεατοπαρασκευές, αρωµατι-
κά φυτά και προϊόντα µέλισσας, ό-
σπρια και σιτηρά, κρασιά και απο-
στάγµατα, οτιδήποτε δηλαδή µπο-
ρεί να δώσει ο τόπος των νησιών 
του Βορείου Αιγαίου, διεκδικούν 
αυτό το «διαβατήριο» γνησιότητας 
όπως το χαρακτηρίζει ο αντιπεριφε-
ρειάρχης αγροδιατροφής Πανάγος 
Κουφέλος. Σε πρώτη φάση, 24 εται-
ρείες έχουν ήδη λάβει τα πιστοποι-
ητικά τους, µαρτυρίες δηλαδή που 
φτάνουν µέχρι το ελάχιστο συστα-
τικό της ύλης τους (µόριο) για να τα 
συνδέσει γεωγραφικά µε τον τόπο 
που παράγονται. Με άλλα λόγια, φέ-
ρουν στο DNA τους ίχνη που µόνο 
το Βόρειο Αιγαίο µπορεί να δώσει.

Αντίστοιχο έργο δεν υπάρχει ού-
τε στην Ελλάδα, ούτε στην επόµε-
νη Ευρώπη, δεν αποκλείεται ωστό-
σο να ακολουθήσουν και άλλοι το 
δρόµο που έστρωσε το εγχείρηµα 
της Αγροταυτότητας. 

Στην ειδική εκδήλωση που έγινε στη 
Μυτιλήνη, όπως σηµειώθηκε, µοιρά-
στηκαν τα πρώτα πιστοποιητικά. Οι ε-
ταιρείες που δοκιµάστηκαν σε αυτό 
το αυστηρό τεστ γνησιότητας και αυ-
θεντικότητας, που δεν µπορεί να ξε-
γελαστεί είναι οι εξής:

ΣΕΛΑΧΑΣ ΑΒΕΕ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Ε. ΘΥΜΕΛΗΣ ΑΒΕΕ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕ-

ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΥΨΗΣ
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ
LESVOS HONEY
ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΛΕΣΒΙΓΑΛ
ΠΑΠΑ∆ΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ ΙΚΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥ-
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Γ. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ
ΕΝΙΑΙΟΣ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙ-

ΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΣΑΜΟΣ 
EIRINI PLOMARIOU
ΙΚΑΡΙΑΣ – ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Ε. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΡΡΗ ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΑΟ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟ-

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΡΙΑΖΗ ΛΗΜΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΑ-

ΜΟΥΣΑΣ 
Ν.ΚΟΥΚΟΥΛΗΘΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 
Κ.ΣΑΞΙΩΝΗ ΚΑΙ Χ. ΣΑΞΙΩΝΗ ΟΕ / 

ΚΙΜΩΝΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ∆Η ΑΡΓΥΡΟ   MYROVOLOS 

ORGANICS 

Το αποτύπωμα του τόπου
και του τρόπου παραγωγής 
στον πυρήνα του τροφίμου

Δύο βήματα μπροστά στη μετά 
Covid εποχή η Αγροταυτότητα
Το οικοσύστηµα της Αγροταυτότη-
τας φαίνεται ότι βγαίνει µπροστά α-
πό τις υφιστάµενες ενδείξεις εντο-
πιότητας που έχουν θεσµοθετηθεί 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
εισάγοντας σύγχρονες επιστηµονι-
κές αναλύσεις και διαµορφώνοντας 
ένα περιβάλλον συνεργειών ανάµε-
σα στις επιχειρήσεις νησιών Βορεί-
ου Αιγαίου, τους παραγωγούς και 
τις πανεπιστηµιακές δοµές. 

Πριν από τρία περίπου χρόνια, ο 
νυν καθηγητής του τµήµατος Χη-
µείας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννί-
νων ∆ηµήτρης Σκάλκος, εργαζό-
ταν στο τµήµα Τεχνολογίας Τρο-
φίµων του Πανεπιστηµίου Βορεί-
ου Αιγαίου, το οποίο ανέλαβε ση-
µαντικό ρόλο στην εκπόνηση του 
εγχειρήµατος. Ο ίδιος τότε συνέλε-
ξε τα προϊόντα που διαµορφώνουν 
τη σηµερινή βάση δεδοµένων του 
προγράµµατος νησί προς νησί, α-
ναλαµβάνοντας παράλληλα την 
εκπαίδευση των εταιρειών. Όπως 
αναφέρει στην Agrenda, το πρό-
γραµµα αυτό αναµένεται να δώ-
σει αξιόλογο εµπορικό εκτόπισµα 
στα προϊόντα των εταιρειών που 
µπορούν να στηρίξουν µε το πα-
ραγωγικό µοντέλο που εφαρµό-

ζουν την πιστοποίηση αυθεντικό-
τητας. «Το πρόγραµµα θα έχει συ-
νέχεια. Το σήµα αυθεντικότητας έ-
χει χαρακτηριστικά ιχνηλασιµότη-
τας και ταυτοποίησης, δύο µεταβλη-
τές που θα παίξουν σηµαντικό ρό-
λο στη µετά covid εποχή, όπως ή-
δη αποτυπώνεται σε σχετικές επι-
στηµονικές µελέτες για τον κλά-
δο του τροφίµου» εξηγεί ο ίδιος.  

Συγκεκριµένα, η Αγροταυτότη-
τα ανέπτυξε ένα καινοτόµο µοντέ-
λο για την αξιολόγηση της αυθε-
ντικότητας των προϊόντων αγρο-
διατροφής µε τις πλέον σύγχρο-
νες και αξιόπιστες επιστηµονικές 
µεθόδους για τον προσδιορισµό: 

 Γενετικών χαρακτηριστικών, 
 ισοτοπικού αποτυπώµατος, και 
 µικροβιακού προφίλ. 

Με απλά λόγια δείχνει «Τι παρά-
γεται, πού παράγεται και ποια ειδι-
κά χαρακτηριστικά διαθέτει» σύµ-
φωνα µε τον έτερο εµπνευστή του 
εγχειρήµατος ∆ρ. Βασίλη Τακαβά-
κογλου. Επιπλέον το σύστηµα της 
Αγροταυτότητας χαρτογραφεί την 
αυθεντικότητα των τοπικών προϊ-
όντων σε Βόρειο Αιγαίο και Κύπρο 
µέσα από την εν λόγω βάση ως προς 
τα χαρακτηριστικά αυθεντικότητας. 

Παίρνουν 
σφραγίδα τα 
1000 αρώµατα 
της Σάµου
Στον κατάλογο 
αναλύσεων που 
συνδέουν τον τόπο µε 
το DNA της πρώτης 
ύλης βρίσκεται και το 
Μοσχάτο της Σάµου, η 
ποικιλία µε τα χίλια 
αρώµατα, της οποίας 
το 40% εξάγεται 
ανώνυµα στη Γαλλία 
για τη βελτίωση των 
γαλλικών κρασιών, 
λέει ο καθηγητής 
∆ηµήτρης Σκάλκος, 
που σχολιάζει ότι τα 
συγκεκριµένα γλυκά 
και µοναδικά κρασιά 
αποκτούν ταυτότητα 
αυθεντικότητας. Μια 
ευγενής ποικιλία, που 
απαντάται και σε άλλα 
µέρη της Eλλάδας, 
αλλά µόνο στη Σάµο 
εκδηλώνεται 
ο καλύτερος 
χαρακτήρας της. 

Τα κρασιά της ΕΟΣ Σάµου πρώτα 
στην καινούργια Αγρο-Ταυτότητα   

Νησί προς νησί
Ο ίδιος ο καθηγητής 
∆ηµήτρης Σκάλκος 

συνέλλεξε τα προϊόντα 
που διαµορφώνουν τη 
βάση δεδοµένων του 

προγράµµατος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
1,7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Γιάννου Τυροκομικά

Η παραδοσιακή 
γεύση παντρεύεται 
με τον τουρισμό
Με ναυαρχίδα το κρασοτύρι που εμβαπτίζεται στο μέλι  
η οικοτεχνία από την Κω απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση

Διεθνή βραβεία
Η εταιρεία έχει 

λάβει αρκετά διεθνή 
βραβεία, μεταξύ των 
οποίων το πρόσφατο 

βραβείο γεύσης 
Superior Taste Award 
στον διεθνή διαγωνι-

σμό του ITQi 
στο Βέλγιο

Η Γιάννου Τυροκομικά παράγει 
το παραδοσιακό τυρί του νησιού,  
το κρασοτύρι, με εμβάπτιση σε 
μέλι εκτός από την εμβάπτιση 
σε οινολάσπες, το τυροβολάκι 
και το τρουφοτύρι.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

H προσπάθειά του βασίστη-
κε στα θεμέλια της οικογε-
νειακής επιχείρησης, που 
κληρονόμησε από τον πα-
τέρα του, ο οποίος μάλιστα 
ανέλαβε αρκετά χρόνια πριν 
την πρωτοβουλία να δημιουρ-
γήσει σταβλικές εγκαταστάσεις και 
να φιλοξενήσει αγελάδες στην Κω. Ό-
πως λέει ο Παναγιώτης Γιάννου, επικεφαλής της 
Γιάννου Τυροκομικά με έδρα το νησί των Δωδε-
κανήσων, ήταν μία κίνηση που για ένα νησί εί-
ναι αρκετά δύσκολη. «Ξεκινήσαμε το 1997, όταν 
ο πατέρας μου έστησε μία σύγχρονη για τα δεδο-
μένα της εποχής μονάδα, στην οποία παραγόταν 
παστεριωμένο γάλα αλλά και γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα μεταξύ των οποίων το κρασοτύρι», εξηγεί. 

Όταν ανέλαβε ο ίδιος η εικόνα άλλαξε ριζικά, 
δεδομένου ότι ήρθε να επανακαθορίσει τις προ-
τεραιότητες της επιχείρησης, βασιζόμενος απο-
κλειστικά στην παραγωγή προϊόντων από αιγο-

πρόβειο γάλα. Απόφοιτος της Γαλα-
κτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων α-
νέλαβε την ευθύνη της επιχείρη-
σης και δημιούργησε νέα δεδο-
μένα, έχοντας ως εφόδια τη γνώ-
ση της παράδοσης αλλά και τις 

σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, 
επιφέροντας αρκετές καινοτομίες 

στη λειτουργία της. 
«Κύριο μέλημά μου αποτέλεσε απο την 

πρώτη στιγμή η αναβίωση και η αναγνώριση 
για το παραδοσιακό κρασοτύρι της Κω ως Προϊ-
ον Γεωγραφικής Ένδειξης. Κάτι που πετύχαμε το 
2018», αναφέρει ο Παναγιώτης Γιάννου. Ο ίδιος 
ξεκίνησε επίσης να παράγει το παραδοσιακό τυ-
ρί του νησιού, με εμβάπτιση σε μέλι εκτός από 
την εμβάπτιση σε οινολάσπες όπως γίνεται στο 
κρασοτύρι, ενώ προχώρησε και στην τοποθέτη-
ση τρούφας στο τυρί, δημιουργώντας το τρουφο-
τύρι. Παράγει επίσης το τυροβολάκι, ένα μαλα-
κό λευκό τυρί από αιγοπρόβειο γάλα. Προσεχώς 
θα κυκλοφορήσει σκληρό τυρί από αιγοπρόβειο 
γάλα καθώς και λευκό τυρί από κατσικίσιο γάλα. 

Απόφοιτος της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων ο Παναγιώτης Γιάννου ανέλαβε την ευθύνη  
της επιχείρησης και δημιούργησε νέα δεδομένα, έχοντας ως εφόδια τη γνώση της παράδοσης  
αλλά και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, επιφέροντας αρκετές καινοτομίες στη λειτουργία της. 

   Παναγιώτης Γιάννου
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Ο Παναγιώτης Γιάννου συνεργάζε-
ται ήδη µε µεγάλες αλυσίδες όπως 
η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία δια-
θέτει το κρασοτύρι και σε αποκλει-
στικότητα την κατσικίσια γραβιέρα. 
Σε τοπικό επίπεδο η Γιάννου Τυρο-
κοµικά διοχετεύει τα προϊόντα της 
στον Σκλαβενίτη και στον Κρητικό. 
Ταυτόχρονα έχει ήδη συµφωνήσει 
µε την αλυσίδα Κρητικός για πανελ-
λαδική διάθεση των προϊόντων της, 
ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζη-
τήσεις µε τον Σκλαβενίτη για το σύ-
νολο των καταστηµάτων της. 

Αναφορικά µε τον τοµέα των εξα-
γωγών ο κ. Γιάννου αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ότι απαιτούνται µε-
γαλύτερες ποσότητες παραγωγής, 
κάτι που αυτή τη στιγµή, διατηρώ-
ντας µία βιοτεχνία µε συγκεκριµέ-
νες παραγωγικές δυνατότητες, δεν 
δύναται να καλύψει. «Εξάγουµε ο-
ρισµένες µικρές ποσότητες που δεν 
υπερβαίνουν το 10% των πωλήσεων 
µας, χωρίς ωστόσο να µπορούµε να 
ικανοποιήσουµε αυξηµένη ζήτηση. 
Εάν µε ρωτούσατε εποµένως για τις 
εξαγωγές, αυτό που θα µπορούσα 
να σας απαντήσω είναι ότι µας ικα-

νοποιεί που εξάγουµε στο νησί µας. 
Τι εννοώ; Ότι µε τον µεγάλο αριθ-
µό τουριστών που εισρέουν στην 
Κω, µας δίνεται η δυνατότητα να 
τους προσφέρουµε και να γνωρί-
σουν τα προϊόντα µας µέσα από τα 
καταστήµατα εστίασης και λιανικής 
του νησιού», συµπληρώνει ο ίδιος. 

Αναφερόµενος στη σχέση του µε 
τους παραγωγούς σηµειώνει ότι χω-
ρίς τη συνεργασία µαζί τους πολλά 
πράγµατα δεν θα µπορούσαν να έ-
χουν εξελιχθεί µε επιτυχία, επιση-
µαίνοντας µάλιστα ότι επιβράβευση 
για τη συνεργασία του µαζί τους α-
ποτελεί και η τιµή που δίνει για το 
γάλα, η οποία στο πρόβειο φτάνει 
το 1,2 ευρώ. Αντίστοιχα στο κατσικί-
σιο προσφέρει επίσης περί τα 10 λε-
πτά υψηλότερη τιµή από αυτήν της 
αγοράς. Να σηµειωθεί ότι η Γιάν-
νου Τυροκοµικά έχει συµµετάσχει 
µε το κρασοτύρι σε σειρά διαγωνι-
σµών τα τελευταία χρόνια, στο πλαί-
σιο των οποίων έχει λάβει αρκετά δι-
εθνή βραβεία. Μεταξύ αυτών και το 
πρόσφατο βραβείο γεύσης Superior 
Taste Award στον διεθνή διαγωνι-
σµό του ITQi στο Βέλγιο.

Σε αγαστή συνεργασία με κτηνοτρόφους 
«εξάγει» το προϊόν μέσα από τον τόπο του 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

Η εταιρεία Γιάννου Τυροκοµικά παράγει 
παραδοσιακά τυροκοµικά προϊόντα στο νησί της Κω, 

που πηγάζουν µέσα από την ιστορία και παράδοση 
του νησιού. Τα προϊόντα της, το Κρασοτύρι της Κω, το 

Τυροβολάκι, η Κατσικίσια γραβιέρα παράγονται 
αποκλειστικά από αιγοπρόβειο γάλα του νησιού.

Επεξεργασία
Οι λιγοστές εξαγωγές 
πραγµατοποιούνται σε 

Αµερική, Γαλλία, Γερµανία. 
Ετησίως η εταιρεία επεξερ-
γάζεται 350 τόνους γάλα

ΠΥΛΙ
ΚΩΣ

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

Εβροφάρμα 
Αλλαγή ΔΣ 
Το νέο επταµελές διοικητικό 
συµβούλιο της εταιρείας εξέλεξε 
η γαλακτοβιοµηχανία 
Εβροφάρµα στις 15 Ιουλίου. Το 
νέο ∆Σ έχει ως εξής: Πασχάλης 
Παπαζηλάκης, Χρήστος 
Παπαζηλάκης, Μαρία 
Παπαζηλάκη, Παναγιώτης 
Παπαζηλάκης, Θεόδωρος Ξεντές, 
Μαρία Κυρτσοπούλου, Ανδρέας 
Κουτούπης. 

Ελευθερία Μουζάκη
Νέα διοίκηση στην
κλωστοϋφαντουργία
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης, 
εξελέγη στη γενική συνέλευση 
29ης Ιουνίου και συγκροτήθηκε 
σε σώµα στις 7 Ιουλίου. 
Πρόεδρος η Ελευθερία Μουζάκη, 
Εµµανουήλ Παυλάκης διευθύνων 
σύµβουλος και ∆ηµήτριος 
Σβεστονώφ µέλος. Η θητεία του 
∆Σ και της Επιτροπής Ελέγχου 
λήγει 29 Ιουλίου 2027.

Βρετανική Ένωση 
Αναψυκτικών
O Paul Graham 
νέος πρόεδρος 
Μετά από χρόνια εµπειρίας σε 
µια σειρά εµπορικών ρόλων σε 
όλα τα κανάλια για τα United 
Biscuits και Mars Confectionery 
και όντας για 8 χρόνια διευθύνων 
της Britvic, ο Paul Graham είναι 
νέος πρόεδρος της BSDA. Ο 
William Watkins, ιδρυτής και 
ιδιοκτήτης του Radnor Hills 
αντικαθιστά τον Graham ως 
αντιπρόεδρο του BSDA.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Υπό τη σκιά του επίµονου καύσωνα και µε 
φρέσκιες τις µνήµες των ανοιξιάτικων πα-
γετών, το «Αγροδίκτυο» άκουσε την ανάγκη 
των Ελλήνων πατατοπαραγωγών και έκανε 
δυναµικό άνοιγµα στη δοκιµή και εµπορία 
νέων ποικιλιών πατάτας, µε χαρακτηριστικά 
που προσδίδουν καλύτερη αντοχή στα νέα 
δεδοµένα, που φέρνει η κλιµατική αλλαγή.

Με 10 νέες ποικιλίες του συνεργαζόµενου 
δανέζικου οίκου Danespo, να έχουν περά-
σει τους τελευταίους µήνες στα 30 στρέµµα-
τα «πειραµατικού» αγρού στη Θήβα, η ώρα 
της «κρίσης» έφτασε το Σάββατο 17 Ιουλί-
ου, µε παραγωγούς και γεωπόνους-επιχει-
ρηµατίες να φτάνουν από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας για το Open Field day που διοργά-
νωσαν οι τρεις συνέταιροι του Αγροδικτύoυ.

Φέρνοντας τις νέες ποικιλίες 
στην επιφάνεια

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε επίσκεψη στον 
αγρό. Με τα κινητά στα χέρια για να απαθα-
νατίσουν τη διαδικασία και ελέγχοντας µε 

προσοχή τις πατάτες που έφερνε στην επι-
φάνεια το µηχάνηµα, οι σχεδόν ενενήντα 
προσκεκληµένοι φαίνεται να έµειναν εντυ-
πωσιασµένοι µε το αποτέλεσµα. Η δοκιµή 
πέτυχε. Η συγκοµιδή ξεκίνησε µε την ποι-
κιλία Agrana που «τίµησε» όσα έταζε στα 
χαρτιά, µε την παραγωγικότητά της να ξε-
χωρίζει. Καλλιεργητές από την Καβάλα και 
το Νευροκόπι, που βρίσκονταν σε απόσταση 
ακοής φαίνεται να συζήταγαν πως οι κόν-
δυλοι θα µπορούσαν να γίνουν ακόµα µε-
γαλύτεροι αν είχαν µαζευτεί 10 µέρες µετά 
και χωρίς τον περιορισµό χρόνου που επέ-
βαλε η ηµέρα παρουσίασης. Μάλιστα η συ-
γκεκριµένη ποικιλία έχει αποδείξει την υ-
ψηλή ανεκτικότητά της τόσο στην υδατική 
όσο και στη θερµική καταπόνηση µια που 
είναι η βασική που καλλιεργείται στο Μα-
ρόκο για εξαγωγές στην Ευρώπη.

Ο Παναγιώτης Παραπούλης, ο ένας από 
τους τρεις ιδρυτές του Αγροδικτύου, ακο-
λουθώντας τον πατατοσυλλέκτη κατά πό-
δας, εξηγούσε στους επισκέπτες τις συν-
θήκες καλλιέργειας που ακολουθήθηκαν, 
τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν λόγω των 
ανοιξιάτικών παγετών καθώς και τη χρή-

ση της κάθε ποικιλίας και τα αναµενόµε-
να ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέ-
χεια η διαδικασία εξαγωγής επαναλήφθη-
κε για τρεις ακόµα ποικιλίες πριν η ζέστη 
του µεσηµεριού µας οδηγήσει πίσω στο υ-
πόστεγο. Οι διοργανωτές διάλεξαν να µα-
ζέψουν την ποικιλία Cimega ή τη βελτιωµέ-
νη Spunta, όπως τη χαρακτήρισαν. Στάθη-
καν στην εξαιρετική της γεύση που τη δια-
τηρεί ακόµα και έπειτα από µεγάλο χρονι-
κό διάστηµα αποθήκευσης, ενώ η ποικιλία 
Cronos απέδειξε την πρωιµότητα και την υ-
ψηλή της απόδοση ακόµα και υπό τις φετι-
νές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η επίσκεψη στον αγρό ολοκληρώθηκε µε 
τη συλλογή της Royal, ποικιλία κατάλληλη 
για τη βιοµηχανία, η οποία καλύπτει και τα 
standards της εταιρείας Chipita.

Από τον αγρό στην οθόνη και την θεωρία
Η επίδειξη συνοδεύτηκε και από λίγη θε-

ωρία µε τον Νίκο Παραπούλη να παρουσι-
άζει τις top-10 ποικιλίες που είχαν την τι-
µητική τους στην «Ηµέρα Αγρού». Το έκδη-
λο ενδιαφέρον του κοινού πρόδιδε η προ-
σήλωση όλων στην οθόνη µε τις διαφάνει-

ες του κ. Παραπούλη και ο ήχος των µολυ-
βιών στο χαρτί, καθώς ήταν αρκετοί εκείνοι 
που κρατούσαν και σηµειώσεις. Οι Βορειο-
ελλαδίτες επισκέπτες αναθάρρησαν στο ά-
κουσµα ότι οι ποικιλίες Inova και Folva τα 
πάνε καλά στην περιοχή τους, ενώ ούτε οι 
νησιώτες έµειναν παραπονεµένοι, καθώς οι 
ποικιλίες Hanna και Mikado είναι κατάλλη-
λες για το µικροκλίµα τους. 

Κοινά χαρακτηριστικά και των 10 ποικι-
λιών φαίνεται να είναι η ευρωστία των φυ-
τών, η υψηλή απόδοση, η ανθεκτικότητα σε 
ασθένειες-εχθρούς κλειδιά και τα ανώτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. O κ. Παρα-
πούλης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα 
του Αγροδικτύου ήταν να επιλεγούν και να 
δοκιµαστούν ποικιλίες µε υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, ανθεκτικές στους εσωτερι-
κούς µεταχρωµατισµούς που πυροδοτεί το 
θερµικό στρες και µε καλή καλλιεργητική 
συµπεριφορά στο χωράφι. 

Προσδίδοντας έναν επιστηµονικό τόνο, 
ακολούθησε παρουσίαση για τις climate-
smart ποικιλίες του µέλλοντος και τις α-
νάγκες που έρχονται να καλύψουν. Η υ-
πογράφουσα του παρόντος άρθρου, που 

«Ημέρα αγρού» με 10 ποικιλίες
πατάτας που έστρωσαν το τραπέζι
Με δοκιμή στο χωράφι και στο πιάτο εντυπωσίασαν παραγωγούς και γεωπόνους οι νέες ποικιλίες του Αγροδικτύου

Agrenda42 Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 FARMINGREPORT



συµµετείχε στην εκδήλωση µε την ιδιότη-
τα της γεωπόνου, εξειδικευµένης στη βελ-
τίωση φυτών και τη γενετική, ανέλυσε τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που «κοιτούν» οι ε-
πιστήµονες µε σκοπό τη δηµιουργία νεών 
ποικιλιών πατάτας ανεκτικών στην ξηρασία 
και το θερµικό στρες. Η βελτιωµένη ικανό-
τητα αξιοποίησης του νερού (WUE), το βα-
θύτερο ριζικό σύστηµα, το stay-green χα-
ρακτηριστικό, η ενισχυµένη ανθεκτικότη-
τα στον περονόσπορο και ο µικρότερος βι-
ολογικός κύκλος φαίνεται να βρίσκονται 
σταθερά στην λίστα των χαρακτηριστικών-
κλειδιών για την προσαρµογή στις επιπτώ-
σεις της κλιµατικής αλλαγής.

Τον κύκλο παρουσιάσεων συµπλήρωσε ο 
Ιωάννης Μουγγολιάς, διευθυντής Μarketing 
της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ που παρέδωσε αληθινό 
«σεµινάριο» για το πρόγραµµα λίπανσης 
της πατάτας. Ο κ. Μουγγολιάς ξεκίνησε την 
οµιλία του δηλώνοντας πώς «εικοσιπέντε 
χρόνια στον χώρο δεν έχω ξαναδεί τόσο ε-
ξαιρετική διοργάνωση από κατάστηµα εφο-
δίων». Ο οµιλητής παρ’ ότι δεν άφησε θρε-
πτικό στοιχείο που να µην αναλύσει και α-
ναπτυξιακό στάδιο του πατατόφυτου που να 

µην σταθεί, επέλεξε να τονίσει τρεις συγκε-
κριµένες αρχές.

«∆εν πρέπει να υπάρχει καθολική συντα-
γή λίπανσης, αλλά να έχουµε έναν µπού-
σουλα και να την προσαρµόζουµε ανάλο-
γα µε την χρονιά (περιβαλλοντικές συνθή-
κες) και το χωράφι», τονίζει ο κ. Μουγγο-
λιάς. Ως δεύτερο σηµείο ο εκπρόσωπος της 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ επέλεξε να σταθεί στο στάδιο 
της κονδυλοποίησης όπου δεν πρέπει να ε-
φαρµόζεται τεχνητή υδατική καταπόνηση 
στα φυτά, ενώ παράλληλα «κράτει» πρέπει 
να γίνεται και στην αζωτούχο λίπανση τη 
συγκεκριµένη περίοδο.

 Τέλος, έκλεισε αναφερόµενος στην αξία 

του ασβεστίου στα πρώτα στάδια ανάπτυ-
ξης του φυτού, του φωσφόρου για πρωίµι-
ση και απόδοση και του καλίου για καλή υ-
δατική ισορροπία σε θερµική καταπόνηση. 

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων  
δηµιουργήθηκαν πηγαδάκια, µε τους επι-
σκέπτες να κουβεντιάζουν µεταξύ τους για 
τη φετινή χρονιά και τα σχέδιά τους για τη 
φθινοπωρινή σπορά που σιγά σιγά ξεκινά. 
Σε ένα συµφωνούσαν όλοι. Η κλιµατική αλ-
λαγή είναι γεγονός και ήδη κοστίζει ακρι-
βά στον αγροτικό κόσµο, ο οποίος ψάχνει 
για καινοτόµες λύσεις.

Από το χωράφι στο πιάτο 
και την τυφλή γευσιγνωσία

Ακολουθώντας τα βήµατα µεγάλων ευρω-
παϊκών διοργανώσεων το Αγροδίκτυο επέ-
λεξε να κλείσει την εκδήλωση µε µια τυφλή 
γευσιγνωσία των υπό παρουσίαση ποικιλι-
ών. Για τον σκοπό αυτό µας στρώσανε τρα-
πέζι κάτω από τα πλατάνια της πλατείας της 
Θήβας. Τα τηγάνια πήρανε φωτιά και τα τρα-
πέζια µε τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης γε-
µίσανε τηγανητές πατάτες. Η διαδικασία α-
ποδείχθηκε πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ό-

τι αναµενόταν καθώς γέννησε συζητήσεις, 
διαφωνίες και ήχους ευχαρίστησης. 

Οι δέκα ποικιλίες βαθµολογήθηκαν σε µια 
κλίµακα από το 0 έως το 5 για την εµφάνι-
ση, την τραγανότητα και τη γεύση τους. Στο 
τέλος της γευστικής δοκιµής ο συνιδρυτής 
του Αγροδίκτυου Γιάννης Μάντζαρης, που 
«έτρεχε» µε ιδιαίτερη φροντίδα την όλη δια-
δικασία, µας αποκάλυψε την τελική κατάτα-
ξη. Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των αξι-
ολογήσεων πρώτη σε προτίµηση αναδείχθη-
κε η ποικιλία Cronos, ενώ την τετράδα συ-
µπλήρωσαν µε τη σειρά οι ποικιλίες Cimega, 
Argana και Mikado. Με έκπληξη διαπιστώθη-
κε ότι τα γευστικά γούστα διέφεραν από πε-
ριοχή σε περιοχή, µε άλλες ποικιλίες να έρ-
χονται πρώτες σε προτίµηση και βαθµολο-
γία στη Βόρεια Ελλάδα κι άλλες στις νότιες 
περιοχές. Συγκεκριµένα, γεωπόνοι και πα-
ραγωγοί από τη Βόρεια Ελλάδα ξεχώρισαν 
τις ποικιλίες Cronos και Argana. Ο λόγος; Το 
βαθύ κίτρινο-χρυσαφί χρώµα της σάρκας α-
πό το χωράφι έως το τηγάνι. Αντίθετα, οι ε-
πισκέπτες από τα νότια της χώρας πρώτη α-
νέδειξαν την Cimega για το λευκότερο χρώ-
µα της και την τραγανότητά της. 

Οι δέκα ποικιλίες που 
σπάρθηκαν σε εκτάσεις 
του Αγροδικτύου στη Θήβα 
δοκιµάστηκαν άθελά τους σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, 
µε την τελική παραγωγή 
να µην αντανακλά αυτή 
την καταπόνηση. Οι τρεις 
συνέταιροι, (από αριστερά)
ο Ιωάννης Μάντζαρης, ο 
ο Νίκος Παραπούλης και ο 
Παναγιώτης Παραπούλης µας 
έδειξαν µε ενθουσιασµό τη 
συγκοµιδή τους τονίζοντας ότι 
το χαρτοφυλάκιο απαριθµεί   
κι άλλες ποικιλίες πατάτας, 
ενώ άνοιγµα θα γίνει και 
σε ποικιλίες κρεµµυδιού. 

Κοινά χαρακτηριστικά 
των 10 ποικιλιών

Η ευρωστία των φυτών, η υψηλή 
απόδοση, η ανθεκτικότητα σε 

εσωτερικούς µεταχρωµατισµούς 
και τα ανώτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους
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Ανεπαρκή τα 9 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν για 
το µέτρο της Απόσταξης Κρίσης, τονίζει η ∆ιεπαγ-
γελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου (Ε∆Ο-
ΑΟ), η οποία υπολογίζει σε τουλάχιστον 20 εκατ. 
τα κονδύλια που απαιτούνται προκειµένου να 
εφαρµοστεί το µέτρο εξασφαλίζοντας έστω και 
µια µικρή οικονοµική ανακούφιση στους συντε-
λεστές του κλάδου. 

«Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι πλέον οι Έλληνες 

αµπελουργοί και οινοποιοί» υποστηρίζει σε α-
νακοίνωσή της η Ε∆ΟΑΟ, η οποία µάλιστα λέ-
ει ότι τα πενιχρά κονδύλια της απόσταξης κρί-
σης, προκύπτουν «εκ των ενόντων» αφού το µε-
γαλύτερο µέρος τους προέρχεται από τους πό-
ρους των προγραµµάτων προβολής που θυσι-
άστηκαν. «Τα 9 εκατ. ευρώ υπολείπονται κατά 
πολύ των απαιτουµένων για την κάλυψη των α-
ναγκών του κλάδου» τονίζει η Ε∆ΟΑΟ. 

Ήδη, ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οί-
νου Γιάννης Βογιατζής µε επιστολή του στους 
συναρµόδιους υπουργούς, που κοινοποιήθηκε 
στον πρωθυπουργό, κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλί-
σει κονδύλια ύψους 20 εκατ. ευρώ ώστε το µέ-
τρο της απόσταξης να λειτουργήσει αποτελεσµα-
τικά και να µπορέσει ο οινικός κλάδος να ξεπε-
ράσει τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει.

Δεν αρκούν 9 εκατ. ευρώ για απόσταξη, λέει η ΕΔΟΑΟ

Τον τρόπο για 
τις ανακτήσεις 
ασύμβατων 
αγροτικών πακέτων 
που μετρούν μία 
20ετία ψάχνει 
12 μελής ομάδα 
εργασίας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Mέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έ-
χει βρει τον τρόπο η νεοσυσταθείσα µε ΦΕΚ 
οµάδα εργασίας που συγκρότησε το υπουρ-
γείου Οικονοµικών, για την επίλυση των υ-
ποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων 
στον αγροτικό τοµέα που ακουµπούν στις πε-
ριόδους υπουργίας Κοσκινά, Μωραϊτη, Χα-
τζηγάκη και Κοντού και οι οποίες κρίθηκαν 
από τη Κοµισιόν και το Ευρωδικαστήριο α-
σύµβατες µε την εσωτερική αγορά. Εξάλλου, 
τον περασµένο Μάιο το Ευρωδικαστήριο, ξα-
ναχτύπησε το καµπανάκι προς τη χώρα µας 
για άµεση διευθέτηση του ζητήµατος.

Συγκεκριµένα, µε την απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του 
υπουργείου Οικονοµικών Χρ. Τριαντόπου-
λου (ΦΕΚ Β’ 3133/19-07-2021), συγκροτεί-
ται οµάδα εργασίας για τη µελέτη και διε-
ρεύνηση του χειρισµού υποθέσεων ανάκτη-
σης κρατικών ενισχύσεων, όπως της ρύθµι-
σης χρεών γεωργικών συνεταιρισµών τα έτη 
1992 και 1994, συµπεριλαµβανοµένων των 
ενισχύσεων για την αναδιοργάνωση της «Α-
ΓΝΟ», ή του λεγόµενου «πακέτου Χατζηγά-
κη» ύψους 425 εκατ. ευρώ που καταβλήθη-
καν µέσω ΕΛΓΑ για ζηµιές του 2008. Πρό-
κειται για την µε αριθµό 83235 ΕΞ 2021 α-
πόφαση, η οποία υπαγορεύθηκε από την α-
νάγκη αποτελεσµατικής διευθέτησης των υ-
ποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσε-
ων, που κρίθηκαν ως µη συµβατές µε την 
εσωτερική αγορά σύµφωνα µε τις µε αριθ. 
2002/458/ΕΕ, 2012/157/ΕΕ, 2012/307/ ΕΕ, 
2012/320/ΕΕ και C (2019) 7094 final απο-

φάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
 Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρ-

τίου 2000, για τα καθεστώτα ενίσχυσης τα ο-
ποία έθεσε σε εφαρµογή η Ελλάδα µε σκο-
πό τη ρύθµιση χρεών γεωργικών συνεταιρι-
σµών τα έτη 1992 και 1994, και των ενισχύ-
σεων για την αναδιοργάνωση της γαλακτο-
κοµικής συνεταιριστικής επιχείρησης «ΑΓΝΟ.

 Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης ∆εκεµ-
βρίου 2011 για αντισταθµιστικές ενισχύσεις 
που κατέβαλε ο ΕΛΓΑ τα έτη 2008 και 2009.

 2012/307/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, 
της 19ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε τα καθε-
στώτα κρατικών ενισχύσεων υπό µορφή ρύθ-

µισης οφειλών, τα οποία η Ελλάδα έθεσε σε 
εφαρµογή στους νοµούς Καστοριάς, Εύβοιας, 
Φλώρινας, Κιλκίς, Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης, 
∆ωδεκανήσων και σε Λέσβο, Σάµο και Χίο.

 Εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 
320/2012 της Επιτροπής, της 13ης Απριλί-
ου 2012 , για καθορισµό των κατ’ αποκοπή 
τιµών εισαγωγής για τον προσδιορισµό της 
τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών.

 Απόφαση (ΕΕ) 2020/394 της Επιτροπής 
της 7ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά µε τα µέτρα 
SA.39119 (2016/C) που εφήρµοσε η Ελληνι-
κή ∆ηµοκρατία µε τη µορφή επιδοτήσεων ε-
πιτοκίου και εγγυήσεων που συνδέονται µε 

Την οµάδα θα 
µπορεί να συνδράµει 
και εξωτερικός 
σύµβουλος, ενώ τα 
µέλη της µπορούν να 
ζητούν στοιχεία και 
από υπουργεία και 
λοιπούς φορείς. 

Ασύμβατες με την αγορά ενισχύσεις

Νέοι δρόμοι για 
ανακτήσεις παλιών 
αγροτικών πακέτων 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΚΟΣΚΙΝΑ

Για ρύθμιση 
χρεών ΑΣΟ 
προς την ΑΤΕ

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

181 ΕΚΑΤ.

ΠΑΚΕΤΟ 
ΜΩΡΑΪΤΗ

Για ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών ΑΣΟ 
από την ΑΤΕ

284 ΕΚΑΤ.

ΠΑΚΕΤΟ 
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Eνισχύσεις 
ΕΛΓΑ

420 ΕΚΑΤ.

ΠΑΚΕΤΟ
ΚΟΝΤΟΥ

Eγγυήσεις και 
επιδότηση 
επιτοκίου σε 54 
συνεταιριστικές 
οργανώσεις

108 ΕΚΑΤ.
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Τη διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλ-
λων εµπράγµατων δικαιωµάτων σε δάση, δασι-
κές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις στις 
περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ιονίων Νήσων, 
Κρήτης, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Κυκλάδων, Κυθή-
ρων-Αντικυθήρων, Μάνης, ορίζει τροπολογία που 
κατατέθηκε σε νοµοσχέδιο για την ανακύκλωση.

Με την τροπολογία του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, επιχειρείται να λυθούν ιδιοκτησιακές  

εκκρεµότητες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών στις 
περιοχές της χώρας που δεν υπάρχει το τεκµή-
ριο κυριότητας του δηµοσίου και ανέδειξε η α-
νάρτηση των δασικών χαρτών. Στο πλαίσιο αυτό 
συγκροτούνται τουλάχιστον τέσσερα Συµβούλια 
Ιδιοκτησίας µε έδρα αντίστοιχα την Κέρκυρα, το 
Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά ή 
και περισσότερα όπου απαιτείται για τη διοικητι-
κή αναγνώριση εκ µέρους του δηµοσίου της κυ-

ριότητας σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός των 
περιοχών αυτών. Σε κάθε συµβούλιο συµµετέχει 
πάρεδρος του νοµικού συµβουλίου του κράτους 
ως Πρόεδρος, ο προϊστάµενος της οικείας Κτη-
µατικής Υπηρεσίας µε αναπληρωτή και ο προϊ-
στάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της έδρας του 
Συµβουλίου. Nα σηµειωθεί ότι παρατείνεται για 
έξι µήνες η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων 
κατά των δασικών χαρτών.

Τροπολογία επιλύει διαφορές Δημοσίου-ιδιωτών σε δάση

Υψηλή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσι-
µα χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή γεωρ-
γία, καθώς σύµφωνα µε τη Eurostat, η 
ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται 
κατά 56% απευθείας από το πετρέλαιο 
και υποπροϊόντα του, 17% από ηλεκτρι-
κή ενέργεια εν πολλοίς είναι ορυκτής 
προέλευσης, 14% από φυσικό αέριο 
και µόλις 9% από βιοκαύσιµα και ΑΠΕ.

Το παράδοξο είναι πως καινοτόµες 
τεχνολογίες και στρατηγικές που σχε-
τίζονται µε πιο βιώσιµη παραγωγή σε 
σχέση µε τη χρήση ενέργειας, έχουν ή-
δη αναπτυχθεί από τη βιοµηχανία κι α-
πό ερευνητικούς φορείς, ωστόσο οι δι-
αθέσιµες λύσεις παρατηρείται πως α-
πέχουν πολύ από την ουσιαστική υιο-
θέτησή τους από τους Ευρωπαίους γε-
ωργούς, ιδίως από την πλειονότητα των 
µικροµεσαίων, µε περιορισµένη πρό-
σβαση στην πληροφορία, όπως συµ-
βαίνει στην Ελλάδα. Το χάσµα µεταξύ 
παραγωγής τεχνολογικής έρευνας και 
µεταφοράς της στο χωράφι, επιδιώκει 
να «γεφυρώσει» το ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα AgroFossilFree, που άρχισε να 
υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2020, µε 
τριετή διάρκεια, όπου συµµετέχουν 16 
εταίροι από 9 χώρες της ΕΕ, υπό το συ-
ντονισµό του Ελληνικού Κέντρου Έ-
ρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

«Βασική στόχευση του «AgroFossil 
Free» είναι η µείωση, σε κάθε είδους 
γεωργική διαδικασία στην ΕΕ, της χρή-

σης ενέργειας από ορυκτά καύσιµα χω-
ρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδο-
ση παραγωγής των καλλιεργειών ή 
την ποιότητα του τελικού προϊόντος», 
εξηγεί στην Agrenda ο ερευνητής του 
ΕΚΕΤΑ, Θάνος Μπαλαφούτης, ως συ-
ντονιστής του έργου. Ο ίδιος διευκρι-
νίζει πως δηµιουργείται ένα πλαίσιο 
µέσα στο οποίο οι ενδιαφερόµενοι θα 
συνεργαστούν για να αξιολογήσουν, 
αλλά και να προωθήσουν στην ευρω-
παϊκή γεωργία τις τρέχουσες τεχνολο-
γίες και τις στρατηγικές για την από-ο-
ρυκτοποίηση της ενέργειας.

«Η αλλαγή προέλευσης της ενέργει-
ας που καταναλώνουν οι γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις στην ΕΕ, από ορυκτή σε 
ανανεώσιµη, σε συνδυασµό µε την ε-
φαρµογή πιο αποδοτικών τεχνολογι-
ών στις γεωργικές εργασίες, θα βοηθή-
σει στη µείωση του κόστους της ενέρ-
γειας, στην εξάλειψη της εξάρτισης α-
πό εισαγόµενους ορυκτούς πόρους 
και στη µετάβαση σε πιο αειφόρες τε-
χνικές παραγωγής. Έτσι, θα ενισχυθεί 
η ικανότητα των γεωργικών συστηµά-
των να µετασχηµατίζονται, να συµβα-
δίζουν µε τις συνεχώς µεταβαλλόµενες 
συνθήκες και να γίνουν πιο ανθεκτι-
κά σε πιέσεις περιβαλλοντικές και οι-
κονοµικές, όπως οι ενδεχόµενες αυ-
ξήσεις των τιµών των ορυκτών καυσί-
µων», διευκρινίζει ο κ. Μπαλαφούτης.  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

τις πυρκαγιές του 2007. Πρόεδρος της οµά-
δας εργασίας αναλαµβάνει ο Χρήστος Τρια-
ντόπουλος (γ.γ Οικονοµικής Πολιτικής), ενώ 
η οµάδα θα συναποτελείται από τους:

 Καλλιόπη Τετώρου, διευθύντρια του Ιδι-
αίτερου ηραφείου γ.γ Οικονοµικής Πολιτικής 
και Σ. Μάντζαρη, υπάλληλο στο ίδιο Γραφείο.

 ∆ηµήτρη Τσαγκαλίδη, υπηρεσιακό γραµ-
µατέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ελένη Αργυροπούλου, υπεύθυνη Γραφεί-
ου Υπηρεσιακού Γραµµατέα Αγρ. Ανάπτυξης.

 Φλώρα Παπαδοπούλου, υπάλληλο της 
∆ιεύθυνσης Ενισχύσεων του ΕΛΓΑ.

Κων/νο Κυριακόπουλο, προϊστάµενο της 
Αποκεντρωµένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύ-
σεων του ΥΠΑΑΤ και Λαµπρινή Χριστόγιαν-
νη, υπάλληλο της ίδιας µονάδας.

 Ελένη Στάνιου, συνεργάτη του Γενικού 
Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής.

 Άννα Βουλγαρίδη, υπάλληλο του Τµήµα-
τος Γ΄Κρατικών Ενισχύσεων της ∆ιεύθυνσης 
Εποπτευόµενων Φορέων Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών.

 Αντιγόνη Γιαννουράκου, Βασιλική Καλ-
λιακώστα υπαλλήλους της Κεντρικής Μονά-
δας Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΚ.

Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα 
στη γεωργία φέρνει το AgroFossilFree

Χρέη 
συνεταιρισµών
Σύµφωνα µε τον 

βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
Βαγγέλη Αποστόλου, 

οι µέχρι τώρα 
ρυθµίσεις «κόκκινων 
δανείων» δεν ακου-
µπούν στα χρέη και 

στους καταλογισµούς 
των συνεταιρισµών 

που σήµερα αγγίζουν 
τα 3 δις ευρώ 

∆ιασύνδεση
µε φορείς

Μεταξύ των δράσεων 
και η δηµιουργία της 
ανοικτής διαδικτυακής 
πλατφόρµας 
AgEnergy, η οποία θα 
αποτελέσει κύριο 
εργαλείο διασύνδεσης 
µε όλους τους 
εµπλεκόµενους 
φορείς. Το 
AgroFossilFree 
εντάσσεται στις 
δράσεις του 
προγράµµατος Horizon 
2020, από το οποίο 
χρηµατοδοτείται µε 2 
εκατ. ευρώ και σε αυτό 
συνεργάζονται φορείς 
και ερευνητικά κέντρα 
από Ιρλανδία, 
Ολλανδία,  Γερµανία, 
∆ανία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ισπανία, 
Βέλγιο και Ελλάδα.
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Δέσμευση 
ή ελιγμός 
τα περί 
λύσης για 
αποθέματα 
σταφίδας; 
Μέσα σε διάστηµα λίγων ηµερών 
από τις ανακοινώσεις Λιβανού από 
τη Βουλή, ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
βάσει στοιχείων για στήριξη της 
σταφίδας ελέω πανδηµίας, νέα 
δεδοµένα φαίνεται να προέκυψαν 
στην πορεία, µε τον υπουργό να 
δείχνει διάθεση υπαναχώρησης και 
να «κλείνει το µάτι» στην 
Παναιγιάλειο Ένωση για λύσεις στο 
θέµα των αποθεµάτων. 
Βέβαια, σε όλα αυτά συνετέλεσαν, το 
συλλαλητήριο των Αιγιωτών στις 14 
Ιουλίου και οι προειδοποιήσεις για 
παναιγιάλειο συγκέντρωση στην 
Αθήνα στις 5 Αυγούστου και φυσικά 
η έλευση του πρωθυπουργού στην 
Τρίπολη την περασµένη ∆ευτέρα, 
που σε καµία των περιπτώσεων το 
επιτελείο της Βάθη, δεν θα ήθελε να 
στιγµατιστεί από κινητοποιήσεις 
σταφιδοπαραγωγών στην περιοχή.
Ως εκ τούτου, η εσπευσµένη 
συνάντηση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης στις 16 Ιουλίου µε τους 
εκπροσώπους της Παναιγιάλειου δεν 
µπορούσε παρά να ρίξει τους τόνους, 
µε τον Σπήλιο Λιβανό να συζητά, 
όπως ανέφερε και η ανακοίνωση, «το 
ζήτηµα των αποθεµάτων κορινθιακής 
σταφίδας που έχουν δηµιουργηθεί 
λόγω κορωνοϊού» και να εξετάζονται 
όλα τα νέα στοιχεία και δεδοµένα 
που παρέθεσε η Ένωση. Μένει να 
φανεί αν οι εν λόγω υποσχέσεις για 
νέα συνάντηση και αναζήτηση 
λύσεων ήταν ένας ελιγµός ή αν η 
σταφίδα θα ενταχθεί κι αυτή στα 
προϊόντα έκτακτων ενισχύσεων covid 
ή το κράτος θα αναλάβει το ρόλο του 
«αγοραστή ύστατης καταφυγής» και 
θα κατευθύνει τα αποθέµατα σε 
σχολεία, στρατό, νοσοκοµεία, κλπ.
Κατά τα λοιπά, σε κλίµα «αµοιβαίας 
κατανόησης και συνεργασίας» όπως 
αναφέρει η ανακοίνωση του 
υπουργείου «ο υπουργός όσο και η 
Παναιγιάλειος Ένωση συµφώνησαν 
ν’ αναζητήσουν σε νέα συνάντησή 
τους, από κοινού τρόπους επίλυσης 
του ζητήµατος των αποθεµάτων και 
στήριξης των παραγωγών, καθώς και 
του εµβληµατικού προϊόντος».

Ευρεία μάζωξη κτηνοτρόφων 
στο «Κτήμα Βρύση Τυρνάβου»
Θέμα της συνάντησης στις 4 Αυγούστου κόστος ζωοτροφών και «ληστεία» με Απόθεμα 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η πανελλα-
δική σύσκεψη των κτηνοτρόφων όλων των κλά-
δων (αιγοπροβατοτρόφων, βοοτρόφων, χοιρο-
τρόφων), που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 
4 Αυγούστου 2021 (11 το πρωί), στο εξοχικό κέ-
ντρο «Κτήµα Βρύση Τυρνάβου», στη θέση Μά-
τι Τυρνάβου, στην διάρκεια της οποίας θα επι-
χειρηθεί να παρθούν αποφάσεις που θα κινη-
τοποιήσουν την έµπρακτη στήριξη του τοµέα εκ 
µέρους της πολιτείας. Πρόκειται για την πρώτη, 
µετά από πολύ καιρό οργανωµένη κίνηση, εκ 
µέρους συντελεστών του πρωτογενούς τοµέα, 
µε την πρωτοβουλία να ανήκει στον Κτηνοτρο-
φικό Σύλλογο δήµου Τυρνάβου, κατόπιν παρό-
τρυνσης και επικοινωνίας που είχε µε κτηνοτρό-
φους, ανά την επικράτεια που έθεταν ως βασικό 
θέµα την «επιβίωση» των εκµεταλλεύσεών τους.

Αν µη τι άλλο η θερµοκρασία στον κτηνοτρο-
φικό τοµέα υπό την πίεση των προβληµάτων έ-
χει ανέβει κατακόρυφα, τα οποία εντείνονται µε 
την τεράστια αύξηση της τιµής ζωοτροφών από 
αρχές του έτους, τις παλινωδίες στο θέµα διαχεί-
ρισης των βοσκοτόπων και την «ληστεία του αι-
ώνα», όπως χαρακτηρίζουν οι κτηνοτρόφοι, την 
πρόσφατη εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης. 

Την ίδια ώρα, το νέο σοβαρό κρούσµα νο-
θείας της Φέτας άλλης µεγάλης ελληνικής τυ-
ροκοµικής επιχείρησης που εντόπισαν και πά-
λι ελεγκτικοί µηχανισµοί του εξωτερικού, αυτή 

τη φορά της Σουηδίας (σελ.11), δείχνει πως ό-
σο ο αποκλεισµός από τη βιτρίνα του ΠΟΠ δεν 
είναι άµεσος και οριστικός για όσους παρανο-
µούν, τόσο τα φαινόµενα αυτά θα συνεχίσουν 
να «πληγώνουν» τη φήµη του εµβληµατικού 
προϊόντος της χώρας λειτουργώντας σε βάρος 
της εγχώριας κτηνοτροφίας. 

«Η κατάσταση στον κλάδο µας, έχει φτάσει 
σε δραµατικό επίπεδο, µε τους κτηνοτρόφους 
να βρίσκονται «επί ξύλου κρεµάµενοι» και να 
ζουν ιδιαίτερα ζοφερές καταστάσεις, ενώ την 
ίδια στιγµή από την πλευρά της ηγεσίας του 
ΥΠΑΑΤ, εισπράττουµε πλήρη και εξοργιστική α-
διαφορία. Συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, είναι βέ-
βαιο ότι αν δεν πάρουµε τις τύχες στα χέρια µας 
και δεν ενωθούµε άπαντες, η κτηνοτροφία στη 
χώρα µας θα αποτελεί παρελθόν, αφού θα πά-
ψει να υφίσταται.», ανέφερε η ανακοίνωση κά-
λεσµα του προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλό-

γου Τυρνάβου, Αργύρη Μπαϊραχτάρη. Οι φορείς, 
πέραν των µεµονωµένων κτηνοτρόφων, που θα 
δώσουν το παρών στη συνάντηση, είναι οι εξής:

22 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
 Τυρνάβου Λάρισας,  Ελασσόνας,  Αγε-

λαδοτρόφων Αργυροπουλίου Τυρνάβου,  Χοι-
ροτρόφων Αργυροπουλίου Τυρνάβου,  Αγελα-
δοτρόφων Μετεώρων Καλαµπάκας Τρικάλων, 
 Τρικάλων,  Αλµυρού Μαγνησίας  Ενότητας 

Αισωνίας Μαγνησίας,  Βελεστίνου Μαγνησίας, 
 Πύλης Τρικάλων,  Αττικής «Άγιος Γεώργιος», 
 Κόκκινης Φυλής Αγελαδοτρόφων ∆υτικής Μα-

κεδονίας,  Κάτω Νευροκοπίου ∆ράµας,  Προ-
σοτσάνης ∆ράµας,  Καβάλας,  Ξάνθης,  Ιά-
σµου Ροδόπης,  Αλεξανδρούπολης,  Παιονί-
ας Πολύκαστρο Κιλκίς,  Αµυνταίου Φλώρινας, 
 Λακωνίας,  Μυλοποτάµου Κρήτης.

15 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 Τυρνάβου,  Αγελαδοτρόφων και Προβατο-

τρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας,  Τερψιθέας Λάρι-
σας,  Λιβαδίου Ελασσόνας Λάρισας,  Καρυάς 
Ελασσόνας Λάρισας,  Ένωση Eκτροφέων Ελ-
ληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών,  ΟΠ 
Αγελαδοτρόφων Σερρών,  Καστοριάς,  ΟΠ Ά-
νω Βοϊου Κοζάνης,  ΟΠ Βοοτρόφων Χαλκηδό-
νας Θεσσαλονίκης,  ΟΠ Χοιροτρόφων ∆οµένι-
κο Ελασσόνας Λάρισας,  ΟΠ «Φαρσάλων Γη», 
Φάρσαλα Λάρισας,  Θρακών Αµνός Έβρου, 
Αρριανών Ροδόπης,  Πέλλας, αγελάδες ελευ-
θέρας πάχυνσης µοσχαριών.

Οργανωµένη κίνηση
Πρόκειται για την πρώτη, µετά 
από πολύ καιρό οργανωµένη 

κίνηση, εκ µέρους των συντελε-
στών του πρωτογενούς τοµέα, µε 
την πρωτοβουλία να ανήκει στον 

Κτηνοτροφικό Σύλλογο Τυρνάβου
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Την αποφασιστικότητα του να θέσει τέλος 
σε µια σειρά από στρεβλώσεις και αδικίες του 
παρελθόντος στον πρωτογενή τοµέα, 
υπογράµµισε από την οµιλία του στην Τρίπολη ο 
πρωθυπουργός. «Ζητήµατα που έχουν να κάνουν 
µε ιστορικά δικαιώµατα αντιµετωπίζονται σε έναν 
ορίζοντα χρόνου, προκειµένου αυτή η µετάβαση 
να γίνει όσο το δυνατόν πιο ήπια, αλλά πάντα 
µε ένα αίσθηµα δικαιοσύνης: ότι δεν πρέπει να 
υπάρχουν ευνοηµένοι και αδικηµένοι όταν µιλάµε 

για µια Εθνική Στρατηγική για τον πρωτογενή 
τοµέα», είπε. ∆ίνοντας ένα ακόµη στίγµα σε 
επίπεδο προτεραιοτήτων τόνισε πως «δεν θα 
είµαστε, δεν πρέπει ποτέ να είµαστε 
ανταγωνιστικοί και δεν θα είµαστε 
ανταγωνιστικοί αν πάµε να παίξουµε το παιχνίδι 
του χαµηλού κόστους. Αυτό ισχύει συνολικά για 
την ελληνική οικονοµία, ισχύει πρωτίστως για τον 
πρωτογενή τοµέα. Θα παίξουµε και θα κερδίσουµε 
στο παιχνίδι της ποιότητας.», κατέληξε.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μεγαλύτερα µεγέθη αγροτικών µονά-
δων, ενίσχυση των συλλογικών σχη-
µατισµών, κάθετη διαχείριση των προ-
ϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
αξίας, αιχµή στα θέµατα της ποιότητας 
και µέριµνα για ελάχιστο περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα, είναι οι κατευθυντή-
ριες γραµµές που συνθέτουν το πρω-
θυπουργικό πνεύµα στα θέµατα της α-
γροτικής παραγωγής, όπως αυτό απο-
τυπώθηκε κατά τη διάρκεια της περιο-
δείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
Πελοπόννησο, αρχές της εβδοµάδας. 

Οι πρωθυπουργικές προσεγγίσεις, 
ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη επιχειρηµατικότητας στο πεδίο της 
αγροτικής παραγωγής, παρέχοντας δι-
αβεβαιώσεις στους συντελεστές του χώ-
ρου ότι αυτή τη φορά δεν θα γίνουν 
τα ίδια λάθη στην αξιοποίηση της νέ-
ας ΚΑΠ και θα προχωρήσει αποτελε-
σµατικά η υλοποίηση των χρηµατοδο-
τικών προγραµµάτων της νέας περιό-
δου. Βεβαίως, ο πρωθυπουργός µπο-
ρεί να τα λέει, ωστόσο τα µέχρι σήµερα 
δείγµατα γραφής δεν πείθουν για την 
αποφασιστικότητα των κυβερνητικών 
στελεχών και τη βούληση της δηµόσι-
ας διοίκησης να τηρηθούν οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές. 

Ο νόµος 4673/2020 για τους συ-
νεταιρισµούς καρκινοβατεί, η ενότη-
τα στην κορυφή του συνεταιριστικού 
κινήµατος δεν έχει αποκατασταθεί, οι 
περιουσίες των οργανώσεων συνεχί-
ζουν να λαφυραγωγούνται, η ποιοτι-
κή αγροτική παραγωγή δεν τιµολο-
γείται ανάλογα (το εµπόριο επιµένει 
σε γενικευµένη πολιτική τιµών), ενώ 
οι κοινοτικοί πόροι συνεχίζουν να α-
ποτελούν πεδίο σπατάλης, µε τελευ-
ταία παραδείγµατα την κατανοµή των 
πρόσθετων επιλέξιµων – δηµόσιων κα-
τά βάση- εκτάσεων και την αντίστοι-

χη διαχείριση στο Εθνικό Απόθεµα. 
Η γραµµή του Μαξίµου δεν περνάει 

πάντα στα επόµενα επίπεδα της κυβερ-
νητικής ιεραρχίας, οι επιτελείς του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγ-
χονται για παθητική στάση στην προ-
σέγγιση των µεγάλων θεµάτων που α-
ντιµετωπίζει ο αγροτικός χώρος, ενώ 
η δηµόσια διοίκηση, δείχνει να επα-
ναπαύεται σε κατεστηµένες καταστά-
σεις που ποδηγετούν την ανάπτυξη, 
καλλιεργούν τη διαφθορά και διαιω-
νίζουν την αδικία.

Με βάση τα όσα είπε ο πρωθυπουρ-
γός στο «Αποστολοπούλειο» πνευµα-
τικό κέντρο Τρίπολης, η περιοδεία του 
στη ∆υτική Μεσσηνία τον βοήθησε να 
κάνει ακόµη πιο ξεκάθαρο το πλέγ-
µα των πολιτικών του στόχων για τον 
πρωτογενή µε τα 19,3 δις της ΚΑΠ και 
τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης 

και συµπληρωµατικών του ΕΣΠΑ, οι ο-
ποίοι θα συνδράµουν κυρίως σε ζητή-
µατα υποδοµών. «Το πρώτο το οποίο 
είδα στο οδοιπορικό µου είναι υποδο-
µές στις οποίες το κράτος έχει δαπα-
νήσει σηµαντικότατους πόρους, οι ο-
ποίες αυτή τη στιγµή είναι ουσιαστικά 
κουτσουρεµένες. Ένα µεγάλο φράγµα 
γεµάτο, χωρίς όµως αρδευτικά δίκτυα. 
∆εν είναι το µόνο, το φράγµα πάνω α-
πό τα Φιλιατρά, το οποίο επισκέφτηκα 
το οποία βρίσκεται σε αντίστοιχη κα-
τάσταση.[…] Τα ζητήµατα, των υποδο-
µών, για τα οποία έχουµε σηµαντικό-
τατους πόρους και από το Ταµείο Α-
νάκαµψης, θα βρεθούν σίγουρα στην 
πρώτη προτεραιότητα της ΚΑΠ έτσι ό-
πως την οραµατίζοµαι».

Ο ίδιος τόνισε πως είναι αποφασι-
σµένος, µε τη νέα ΚΑΠ να µην επανα-
ληφθούν τα ίδια λάθη του παρελθόντος 

και να θέσει τέλος στις πολύ µεγάλες 
διαφοροποιήσεις µεταξύ των πόλεων 
και της υπαίθρου. «Κατά συνέπεια προ-
τεραιότητες που έχουν να κάνουν όχι 
απλά µε τη στήριξη του εισοδήµατος 
του αγρότη, αλλά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο θα γεφυρώσουµε αυτές τις ανι-
σότητες», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα νέα 
συνεργατικά σχήµατα, τονίζοντας πως 
ακόµη παραµένουν σε µικρό ποσοστό 
σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 
και τις χώρες εκείνες που έχουν πο-
λύ υψηλότερη παραγωγικότητα στον 
πρωτογενή. Μεγάλο παραγωγικό ζη-
τούµενο, κατά τον ίδιο η καινοτοµία και 
στροφή σε νέα προϊόντα, η ένταξη στο 
επάγγελµα ανθρώπων µε καλές γνώ-
σεις οικονοµικής επιστήµης, και η ε-
µπέδωση της κουλτούρας της ποιότη-
τας και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Καλά τα λέει 
ο Μητσοτάκης, 

όμως τι γίνεται μετά;
Οι προσεγγίσεις 

του πρωθυπουργού 
ενθαρρύνουν την 

επιχειρηματικότητα 
της αγροτικής 

παραγωγής 
και παρέχουν 

διαβεβαιώσεις ότι 
δεν θα γίνουν τα ίδια 
λάθη στην νέα ΚΑΠ

Τέρµα οι στρεβλώσεις,
την εθνική στρατηγική,

στον πρωτογενή θα
 ορίζει µόνο η ποιότητα

Τα 19,3 δις
Με βάση τα όσα είπε ο 
πρωθυπουργός στην Τρίπολη, 
η περιοδεία του στη ∆υτική 
Μεσσηνία τον βοήθησε να 
κάνει ακόµη πιο ξεκάθαρο το 
πλέγµα των πολιτικών του 
στόχων για τον πρωτογενή µε 
τα 19,3 δις της ΚΑΠ, τους 
πόρους του Ταµείου 
Ανάκαµψης και του ΕΣΠΑ, 
που θα συνδράµουν κυρίως 
σε ζητήµατα υποδοµών.

Πλάτη
Και σε αυτή τη µεγάλη 
προσπάθεια χρειαζόµαστε 
τον αγροτικό κόσµο σύµµαχο, 
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στροφή
Μεγάλο παραγωγικό 
ζητούµενο, σύµφωνα µε τον 
πρωθυπουργό, η καινοτοµία 
και στροφή σε νέα προϊόντα, 
η ένταξη στο επάγγελµα 
ανθρώπων µε καλές γνώσεις 
οικονοµικής επιστήµης και η 
εµπέδωση της κουλτούρας 
της ποιότητας και 
περιβαλλοντικής συνείδησης.
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ΘΕΟ∆. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΙΚ
«Με µια διάταξη 
δηµιουργούµε προσωρινά 
µια οµάδα εργαζοµένων 
του ιδιωτικού τοµέα, που 
θα πηγαίνουν από υπηρεσία 
σε υπηρεσία όπου υπάρχουν 
αυξηµένες ανάγκες 
προσωπικού. Θα είναι 
λιγότεροι από 100 και θα 
δουλέψουν σαν κοµάντος 
όπου έχουµε ανάγκες». 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΡΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
«Οι κορονοϊοί δεν 
προκαλούν απλή γρίπη, 
αλλά αυτό που λέµε post 
covid effect, δηλαδή τι 
αποτελέσµατα θα έχουν σε 
βάθος χρόνου, που µπορεί 
να επηρεάσουν το νευρικό, 
το ανοσοποιητικό και το 
καρδιαγγειακό σύστηµα µε 
συνέπειες που δεν µπορείς  
να τις προβλέψεις».

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
«Θα ήταν ευκολότερο και 
σε µένα να θέσω ως όρο 
πριν την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων τον 
τερµατισµό εγγυήσεων, την 
αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευµάτων και όσα 
έγιναν εις βάρος της 
ελληνοκυπριακής 
κοινότητας. ∆εν είναι ποιος 
θέτει προαπαιτούµενα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΥΝΟΥΧΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Άπαντες
Καλά, σύσσωµη η πολιτική 
ηγεσία έπρεπε να είναι στην 
Τρίπολη, ακόµη και οι γενικοί 
γραµµατείς, αφήνοντας χωρίς…
επιτελική εκπροσώπηση τη 
χώρα στο Συµβούλιο Υπουργών 
την περασµένη ∆ευτέρα; 
Βέβαια, αυτά είναι ψιλά 
γράµµατα, αφού ο Σπήλιος 
είχε «κλείσει» την ΚΑΠ στο 
προηγούµενο… σιγά µην δεν 
ήταν δίπλα στον πρωθυπουργό!

Απόδειξη
Για το πόσο µελάνι χύθηκε από 
την Agrenda αναφορικά µε τις 
αποκαλύψεις στο θέµα µε τα 
«χρυσά βοσκοτόπια» και τη 
«χρυσή VISA» µε τα δικαιώµατα 
από το Εθνικό Απόθεµα σε 
λάθρα χέρια, άπαντες 
γνωρίζουν. Το ότι ο υπουργός 
της πλατείας µε τα πολλά, είπε 
ενώπιον του πρωθυπουργού 
ότι βάζει τέλος στην ανοµία, 
µένει να αποδειχθεί.

Όταν
«Όταν περισσότεροι νέοι µας 
επιστρέψουν στην ύπαιθρο, όταν 
η γη µας αποδώσει πιο 
βιώσιµους και ανταγωνιστικούς 
καρπούς, όταν η ανάπτυξη 
στηριχτεί και στον αγροτικό µας 
κόσµο, όταν η Ελληνίδα και ο 
Έλληνας αγρότης πατήσουν πιο 
γερά στα πόδια τους θα έχουµε 
κερδίσει όλοι. Και η Ελλάδα», 
είπε από την Τρίπολη ο 
υφυπουργός της πλατείας. Πότε;

Η Τρίπολη έδειξε ότι… όλα τα ίδια µένουν

Όταν στα προηγµένα κράτη γίνονται ανάλογες συνδιασκέψεις για 
την ΚΑΠ, ανακοινώνονται µεταρρυθµίσεις του τύπου: «Καταργού-
νται αδικίες και διορθώνονται στρεβλώσεις», «αναδιαρθρώνονται οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί», «ξεκινά η υλοποίηση ενός τεράστιου προ-
γράµµατος επενδύσεων», κλπ, κλπ; Η απάντηση είναι, όχι, σύµφω-
να µε τα ξένα µέσα. Όµως εδώ, µόνιµη εξαγγελία η «καραµέλα» για 
τα κατοχυρωµένα 19,3 δις της νέας ΚΑΠ και κάποια ακόµα εκατ. του 
Ταµείου Ανάκαµψης. Αν αναλογιστεί κανείς, πόσα χρήµατα έχουν 
σπαταληθεί χωρίς παραγωγικό αποτέλεσµα, τότε όπως λέει κι ο Σα-
τολιάς είναι σε «λάθος ράγες το τρένο της αγροτικής ανάπτυξης».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Όπως, η Σαµαρίνα 
έχει καταγραφεί ως η 
συµβολική αφετηρία 
µιας νέας εποχής για 
την κτηνοτροφία, έτσι 
και η Τρίπολη θα γίνει 
η συµβολική αφετηρία 
µιας νέας εποχής 
συνολικά για την 
αγροδιατροφή». 
Τάδε έφη Φωτεινή.

«Ως άγγελο 
καλών επών και 
φορέα ισχυρών 
ελπίδων σε εποχές 
δύσκολες για την 
ελληνική κοινωνία», 
καλωσόρισε στην 
Τρίπολη, τον 
πρωθυπουργό ο 
∆ήµαρχος. Αυτά κι 
άλλα γλαφυρά για την 
εύφορη Τεγέα.

Υβρίδια
 Στα ερωτήµατα του Σατολιά 

απάντησε κανείς εκεί στην 
συνδιάσκεψη της Τρίπολης;  
Και να’ταν µόνο ο κάτοικος της 
Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
που κούρευε πουρνάρια και 
πήρε από το εθνικό απόθεµα…

 Το θέµα, όπως είπε και ο 
Παύλος, είναι «κυρίως µέσα 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Υπουργέ και 
εάν δεν αλλάξετε αυτούς που 
δηµιούργησαν το πρόβληµα η  
εφαρµογή της νέας ΚΑΠ 
ξεκινάει χωρίς καλές 
προϋποθέσεις». Για τις 
συνδεδεµένες της νέας ΚΑΠ, 
για το πώς θα γίνει η περίφηµη 
αναδιανοµή; Καµία απάντηση;

 Τώρα, οι 7 τοµείς πάνω 
στους οποίους θα εστιάσει το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο, 
ενδεχοµένως να 
αποκαλυφθούν, µε το πέρας 
του χρόνου σε ισάριθµες 
συνδιασκέψεις…

;

ΟΓΚΝΙΕΝ ΒΡΑΝΙΕΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Αυτή την οµάδα την 
αγαπώ! [σ.σ επιστροφή 
στην ΑΕΚ] Εδώ αισθάνοµαι 
σαν το σπίτι µου και το 
µόνο που θέλω είναι να 
βοηθήσω για να κάνουµε 
ό,τι καλύτερο µπορούµε. 
Είµαι πάντα έτοιµος, από 
το πρώτο λεπτό! Υπάρχει 
µια µοίρα που µας ενώνει 
µε την ΑΕΚ για πάντα».

Τι µαθαίνεις 
Στεργιανή; 
Αληθεύει 
ότι ο Σπήλιος 
έχει φθάσει 
το µαχαίρι 
στο κόκκαλο; 

Τελευταία ώρα, µεσοβδόµαδα κατατέθηκε στη 
Βουλή η περιβόητη τροπολογία για να ξεκινήσουν οι 
αποζηµιώσεις παγετού. Στόχος, να βγει η 
διαβεβαίωση Λιβανού για πληρωµές τέλος του µήνα. 
Βέβαια, πρέπει να ψηφιστεί, να πάρει ΦΕΚ, να 
µεταφερθούν τα χρήµατα στον ΕΛΓΑ και να 
περάσουν και 3 µέρες για τις πιστώσεις. Το θέµα είναι 
ποιοι θα πληρωθούν. Γιατί  σε κάποιες περιοχές οι 
εκτιµήσεις είναι ακόµα στην αρχή….. Πάντως, για να 
καλύψουν τα νώτα τους οι υπεύθυνοι των πληρωµών 
στην τροπολογία έβαλαν  «δικλείδα ασφαλείας» για 
προκαταβολή του 40% µέχρι και 31 Οκτωβρίου. Έτσι 
για να µην γκρινιάξει κανένας αγρότης…… 

Ότι ο καιρός τρελάθηκε, το ξέρουµε, το ζούµε! 
Όµως οι αγρότες δεν αρκούνται πλέον στις 
διαβεβαιώσεις ότι θα αποζηµιωθούν δίκαια µέσω του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ, αφού γνωρίζουν καλά ότι ο 
κανονισµός είναι άδικος και δεν αποζηµιώνει στο 
100% τη ζηµιά και την απώλεια εισοδήµατος. ∆εν 
φτάνει µόνο οι εκτιµήσεις να γίνονται δίκαια και 
άµεσα, λένε οι παραγωγοί. Είναι πολιτική ευθύνη να 
αλλάξει αυτός ο αναχρονιστικός κανονισµός που δεν 
υπολογίζει τις κλιµατικές αλλαγές και να αλλάξει προς 
όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

∆εν είναι σίγουρο ότι το µεγάλο συλλαλητήριο ήταν 
αρκετό για να αλλάξει τη στάση του υπουργείου, που 
επέµενε ότι «δεν χρηµατοδοτούµε για τον κορωνοϊό 
την εξαγορά/απόσυρση αποθεµάτων κορινθιακής 
σταφίδας και αποκλείουµε την Παναιγιάλειο από το 
τραπέζι του διαλόγου». Η ουσία είναι ότι µετά τη 
συνάντηση της 16ης Ιουλίου από την πλατεία Βάθη 
διαµηνύουν ότι «η σταφίδα είναι προϊόν πανδηµίας και 
θα βρεθεί λύση στην απορρόφηση των αποθεµάτων 
για τη συγκράτηση της τιµής, δεδοµένου ότι σε λίγες 
µέρες ξεκινά η νέα παραγωγή».

Εξετάσθηκαν µάλιστα, σου λέει, όλα νέα τα 
στοιχεία που παρέθεσε η Παναιγιάλειος στον υπουργό 
της πλατείας για το ζήτηµα των αποθεµάτων της 
κορινθιακής σταφίδας και ο Λιβανός, σύµφωνα µε το 
δελτίο τύπου της Βάθη, µίλησε για ελληνικό «µαύρο 
χρυσό», για την ανάγκη ύπαρξης µεγάλων, υγιών 
συνεταιριστικών οργανώσεων και συµφώνησε µε τα 
µέλη της ΠΕΣ να βρουν κοινές λύσεις σε νέα τους 
συνάντηση. Για την ώρα δηλαδή, τίποτα! 

Φίλος του Agronews, πάντως, το λέει ξεκάθαρα: 
«Καµία σχέση δεν έχει η πανδηµία µε το δήθεν 
πρόβληµα. Αν υπάρχουν οικονοµικά περιθώρια, µε 6 
εκατ. ευρώ θα µπορούσε να διπλασιασθεί η 
καταβαλλόµενη 50 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση στον 
παραγωγό, που αφορά 122.500 στρέµµατα. Άσε, που 
η αναµενόµενη νέα σοδειά είναι 20-30% µειωµένη». 

Και είναι και ένας άλλος φίλος του Agronews, ο 
Γιώργος από τη Λάρισα που µας υπενθυµίζει ότι «το 
βαµβάκι το ξεχάσανε. Οι βαµβακοπαραγωγοί όµως το 
θυµούνται, όπως θυµούνται κάτι για 
κορωνοενισχύσεις, κάτι για επιστροφές πετρελαίου, 
αλλά και για την κωµωδία µε τον Αχελώο!! Να είστε 
σίγουροι ότι θα θυµούνται µέχρι τις εκλογές!!!!!». 
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Ο
ι εξελίξεις την προηγούµενη εβδο-
µάδα κατέδειξαν γιατί πρέπει να α-
νησυχούµε περισσότερο για την αυ-
ξανόµενη πιθανότητα ένα λάθος 

στο πεδίο της νοµισµατικής πολιτικής να κιν-
δυνέψει να εκτροχιάσει µια δυνητικά ισχυρή 
και µετασχηµατιστική οικονοµική ανάκαµψη 
των ΗΠΑ - υποθέτοντας, µάλιστα, ότι τα ατυ-
χήµατα στις αγορές δεν συµβαίνουν σε πρώτη 
φάση, µε την πιθανότητα πάντος ενός τέτοιου 
να αυξάνεται επίσης. Οι δύο µεγάλοι δείκτες - 
µέτρα του πληθωρισµού στις ΗΠΑ - ο δείκτης 
τιµών καταναλωτή και ο δείκτης τιµών παρα-
γωγού - κινήθηκαν και πάλι υψηλότερα από 
τις µέσες προσδοκίες. Τέτοιες υπερβάσεις των 
προβλέψεων από τα πραγµατικά στοιχεία για 
τον πληθωρισµό αντικατοπτρίζουν τον βαθµό 
στον οποίο οι οικονοµολόγοι και οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να κρατούν 
την επαφή τους µε όσα συµβαίνουν στο πεδίο 
της πραγµατικής οικονοµίας. Το γεγονός ότι 
τόσο ο δείκτης CPI όσο και ο PPI κινούνται υ-
ψηλά υποδηλώνει ότι ο ήδη πραγµατοποιηµέ-
νος πληθωρισµός συνοδεύεται από επιπλέον 
πληθωρισµό ο οποίος θα «καταφτάσει».[…]

Η έτερη αξιοσηµείωτη εξέλιξη ήρθε στην ε-
ξαµηνιαία κατάθεση του προέδρου της Fed Ζε-

ρόµ Πάουελ στο Κο-
γκρέσο των ΗΠΑ, 
όταν εκείνος ανα-
γνώρισε ότι ο πλη-
θωρισµός έχει υπερ-
βεί τις προσδοκίες 
της κεντρικής τρά-
πεζας και έχει δι-
αρκέσει περισσό-
τερο. […] Όσο πα-

ραµένει αµετάβλητη αυτή η κατάσταση, τόσο 
µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σφάλµατος νο-
µισµατικής πολιτικής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα ό-
ταν η πολιτική της Fed διέπεται από ένα πλαί-
σιο το οποίο έχει µετατοπίσει τη «σκανδάλη» 
της δράσης από τις προβλέψεις στα αποτελέ-
σµατα. Και πιθανότατα θα το κάνει, δεδοµένης 
της έτερης πεποίθησής της ότι η διοίκησή της 
διαθέτει τα εργαλεία πολιτικής για να αντιδρά-
σει γρήγορα και αποτελεσµατικά εάν χρειαστεί, 
χωρίς να προκαλέσει οικονοµικές και χρηµα-
τοοικονοµικές διαταραχές.[…]. 

Όσο συνεχίζεται η αποσύνδεση νοµισµα-
τικής πολιτικής και πραγµατικής οικονοµίας, 
τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάληψη κινδύνων 
από µια αγορά η οποία έχει ρυθµιστεί να επω-
φελείται από προβλέψιµες ενέσεις ρευστότη-
τας της Fed και τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίν-
δυνος ατυχηµάτων σ’ αυτή. Ευτυχώς, υπάρχει 
ακόµη «παράθυρο» για να αποφευχθεί ένα 
λάθος πολιτικής και ένα ατύχηµα στην αγο-
ρά. Αλλά το παράθυρο κλείνει, διακινδυνεύ-
οντας την ανθεκτικότητα και την ισχύ µιας οι-
κονοµικής ανάκαµψης χωρίς αποκλεισµούς.

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Ο πληθωρισμός
μιλάει

ΤOY  ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛ 
ΕΡΙΑΝ*

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Κ
ανείς δεν διαφωνεί ότι η παρουσία του 
πρωθυπουργού σε µια εκδήλωση µε ε-
πίκεντρο τα αγροτικά ζητήµατα και τη 
νέα ΚΑΠ θέτει το σύνολο των κυβερνη-

τικών στελεχών του χώρου σε εγρήγορση. Όλοι 
θέλουν να είναι εκεί και να δείξουν την καλύτε-
ρη εικόνα τους στον πρωθυπουργό. Αυτό βέβαια 
δεν είναι λόγος να µην υπάρχει καµιά εκπροσώ-
πηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου (έ-
νας υπουργός, δύο υφυπουργοί και δύο γενικοί 
γραµµατείς) στο Συµβούλιο των υπουργών που εί-
χε προγραµµατισθεί για την ίδια µέρα. 

Δια αντιπροσώπου
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ έχει έστω και ελάχιστη γνώση των 
άγραφων νόµων στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια ξέ-
ρει καλά ότι τέτοιου είδους ηχηρές απουσίες ι-
σοδυναµούν µε… φτύσιµο των παριστάµενων υ-
πουργών και αντιµετωπίζεται αναλόγως στη συ-
νέχεια. Αν µη τι άλλο, ο προερχόµενος 
από παλιό πολιτικό τζάκι Έλληνας 
υπουργός, όφειλε να το γνωρί-

ζει και να έχει φροντίσει για την εκπροσώπηση 
του από µέλος της πολιτικής ηγεσίας. Και σίγου-
ρα όχι από τον αναπληρωτή µόνιµο αντιπρόσω-
πο στις Βρυξέλλες.  

Εκτός οι Αιτωλοακαρνάνες
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ που έχει προκαλέσει εντύπωση τις 
τελευταίες ηµέρες, είναι η περιφρόνηση που φαί-
νεται να δείχνει ο υπουργός προς την περιφέρεια 
στην οποία εκλέγεται και εν προκειµένω την Αι-
τωλοακαρνανία. Κι αυτό γιατί, στο επίσηµο έγ-
γραφο µε το οποίο ζητάει από τις Βρυξέλλες να 
υπάρξει δυνατότητα ειδικής στήριξης των ελαιο-
καλλιεργητών για την µείωση (70-90%) της καρ-
ποφορίας, λόγω ακραίων θερµοκρασιών που επι-
κράτησαν τη φετινή χρονιά, αναφέρεται η Κρήτη, 
η Λέσβος, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα, η Νότια Πε-
λοπόννησος και η Φωκίδα. Πουθενά όµως, δεν 
φαίνεται η Αιτωλοακαρνανία. 

Για ξεκάρφωμα
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, οι κακές γλώσ-
σες πάντως, λένε διάφορα. Άλλοι υποστηρίζουν 
ότι το αποφεύγει διακριτικά για να µην… καρφω-
θεί, άλλοι ότι θέλει να είναι αντικειµενικός ακό-
µα κι αν αυτό αφορά στην περιοχή του, άλλοι ό-
τι θα το διορθώσει στον κατάλληλο χρόνο και άλ-
λοι ότι έχει εξασφαλισµένο «εισιτήριο» για να εί-
ναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας. Και σαν να µην 
φτάνει αυτό, εικάζεται ότι πάνω στην αγωνία του 
(ο υπουργός) µη γίνει καµιά στραβή κατά τη δι-
άρκεια της περιοδείας Μητσοτάκη στην Καλαµά-
τα, ανέλαβε δέσµευση έναντι των Μεσσήνιων να 
τους συναντήσεις εκ νέου στην προοπτική να ε-
πανεξετάσει το καθεστώς του ΠΟΠ Καλαµάτας και 
τη χρήση του όρου Kalamata Olives.  
Από την άλλη πλευρά ο Σπήλιος το ξεκαθάρισε 
προχθές από τη Βουλή κι έκτοτε κοιµάµαι ήσυ-
χος. Καµιά ελληνική αγροτική οικογένεια, είπε, 

δεν θα µείνει απροστάτευτη από τις ε-
πιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

Από σουρεαλισµό άλλο τίποτα!  

 Τα ‘πνιξε  
Η ΑΠΑΤΗ µε το Εθνικό Α-
πόθεµα έχει εξοργίσει πολ-
λούς Ηπειρώτες κτηνοτρό-
φους, που καταγγέλλουν ό-
τι η Κυρά- Φροσύνη που το 
παίζει αδέκαστη και για µια 
σφραγίδα γνησίου υπογρα-
φής και ένα ενώτιο κατσί-
κας ταλαιπωρεί κόσµο (∆ι-
υλίζει τον Κώνωπα) σφύρι-

ξε και σφυρίζει αδιάφορα για τους φίλους της µε 
τα 1.250 στρέµµατα αγριελιές στην Φλώρινα (Κα-
τάπιε την Κάµηλο). Αρνείται µάλιστα από τον Ο-
κτώβριο να κάνει επιτόπιο έλεγχο για να µην χα-
λάσει τις σχέσεις της. 

Κωδικοί Ασφάλειας 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1: ∆ελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ Κυριακή 
µεσηµέρι. Μάπα: Το πρωί της ∆ευτέρας όλοι έγρα-
φαν και για το ΕΑ, τσαντισµένοι όµως.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2. Ενηµέρωση για την ΚΑΠ: Ανοιχτός Κώ-
δικας, πολλές ίδιες κόπιες, όλοι έχουν αντίγραφα.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 3. Σατολιάς: Όνοµα χρήστη: 52.000 α-
πό το Εθνικό απόθεµα. Συνθηµατικό: Αγία Παρα-
σκευή, αλλά ποια; Της Ανατολικής Αθήνας, της 
∆υτικής Αθήνας ή της Λάρισας.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 4. Φέτα : Όνοµα Χρήστη: Λιβανός, Συν-
θηµατικό: Το µαχαίρι στο κόκκαλο πριν πιάσεις 
τον ταύρο από τα κέρατα, µπορείς;

∆εν ήξερε, δεν ρώταγε;
Αν µη τι άλλο ο προερχόµενος από 

παλιό πολιτικό τζάκι Έλληνας υπουργός, 
όφειλε να το γνωρίζει και να έχει 

φροντίσει για την εκπροσώπηση του 
από µέλος της πολιτικής ηγεσίας
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Εκτάσεις
H Ελλάδα διαθέτει 

5,28 εκατ. στρέµµατα 
βιολογικής γης, την 
οποία διαχειρίζονται 

30.124 βιοκαλλιεργητές/
βιοκτηνοτρόφοι µε µέσο 

όρο έκτασης τα 176 
στρέµµατα

Το Συμβούλιο Υπουργών 
επικύρωσε το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τη Βιολογική 
Γεωργία, με σημαντικές 
προβλέψεις για τη στήριξη 
των βιο-παραγωγών

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Από τα 97 εκατ. ευρώ ετήσιας δαπάνης να φτάσει 
έως και τα 450 εκατ. ευρώ όσον αφορά στη στήριξη 
των παραγωγών που συµµετέχουν σε πρόγραµµα 
Βιολογικής Γεωργίας, καλείται η Ελλάδα, ώστε να 
συνδράµει στον ευρωπαϊκό στόχο για την αύξηση 
των στρεµµάτων που έχουν βιολογική πιστοποίηση 
στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, η Ευρω-
παϊκή Ένωση, έχει στόχο έως το 2030 να καλύψει 
το 25% της χρησιµοποιούµενης αγροτικής γης µε 
βιολογικές συµβάσεις, κάτι που επικυρώθηκε στο 
συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας την περασµένη ε-
βδοµάδα. Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. 
τα κράτη µέλη καλούνται να σηµειώσουν τις προτε-
ραιότητές τους για τον τοµέα της βιολογικής παρα-
γωγής, έχοντας κατά νου την εφαρµογή του νέου 
πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή από την 1η 
Ιανουαρίου 2022. Το κείµενο, που είχε συνταχθεί 
από τις 14 Ιουλίου και εγκρίθηκε, αναφέρει µετα-
ξύ άλλων: Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

1) Στηρίζει την επίτευξη του στόχου για βιολογι-
κή καλλιέργεια του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ 
και τη σηµαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλ-

λιέργειας. Υπενθυµίζει ότι κάθε κράτος µέλος θα 
πρέπει να συµβάλει στη συλλογική προσπάθεια.

2) Στηρίζει την οµαδική πιστοποίηση  που µπορεί 
δυνητικά να µειώσει το κόστος και ενδέχεται να οδη-
γήσει σε χαµηλότερο διοικητικό φόρτο για τους πα-
ραγωγούς και µεταποιητές βιολογικών προϊόντων.

3) Τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί 
µια προσέγγιση προσανατολισµένη στην αγορά 
και µια ισορροπηµένη ανάπτυξη της ζήτησης και 
της προσφοράς, ώστε να διασφαλιστεί η µελλοντι-
κή κερδοφορία της αγοράς βιολογικών τροφίµων 
και των βιοκαλλιεργητών της ΕΕ.

4) Χαιρετίζει ιδίως τον στόχο της ευαισθητοποί-
ησης σχετικά µε τη βιολογική γεωργία και τον λο-
γότυπο της ΕΕ, µεταξύ άλλων µέσω προγραµµάτων 
προώθησης βιολογικών προϊόντων στα σχολεία.

5) Πιστεύει ότι η αυξηµένη χρήση οικολογικών 
δηµόσιων συµβάσεων και η ενίσχυση της συµµε-
τοχής του ιδιωτικού τοµέα θα συµβάλουν στην αύ-
ξηση της διανοµής και των πωλήσεων βιολογικών.

6) Χαιρετίζει ιδίως τις δράσεις που σχετίζονται µε 
την οργάνωση των αλυσίδων τροφίµων, µεταξύ άλ-
λων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άµεσης εµπορί-
ας και των µικρών αλυσίδων εφοδιασµού σύµφω-
να µε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

7) Επιβεβαιώνει τη σηµασία της διαθεσιµότητας 
αυτόχθονων φυλών και ποικιλιών, βιολογικού ε-
τερογενούς υλικού, κατάλληλων για βιολογική πα-
ραγωγή φυτικών ποικιλιών υψηλής απόδοσης και 
βιολογικών σπόρων.

8) Τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί, κατά περί-
πτωση, η χρήση εναλλακτικών φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων και µεθόδων φυτοπροστασίας, ό-
πως εκείνων που περιέχουν βιολογικές δραστι-
κές ουσίες, και να ενισχυθούν σε αυτό το πλαίσιο 
οι συµβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις.

Το πριµ µπορεί και 600 ευρώ το στρέµµα
Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον έχει η σχετική µε-

λέτη της διεθνούς οργάνωσης για τη βιολογική γε-
ωργίας, IFOAM, που αναφέρει ότι ειδικότερα η χώ-
ρα µας, για να συµβάλλει στους στόχους της ΕΕ, θα 
πρέπει να αυξήσει από 2 έως 4,5 φορές (βλ. πίνακα) 
πάνω τις δαπάνες της για τη βιολογική γεωργία, και 
την ίδια ώρα να προχωρήσει σε αναθεώρηση και αύ-
ξηση του ετήσιου πριµ ανά καλλιεργητική οµάδα. 

Σηµειώνεται πως µέχρι σήµερα η Ελλάδα περιο-
ρίζεται στο µέγιστο στρεµµατικό ποσό (60 ευρώ για 
ετήσιες, 90 ευρώ για πολυετείς καλλιέργειες) που 
επιτρέπεται κοινοτικά όσον αφορά τις επιδοτήσεις 
της Βιολογικής Γεωργίας, γεγονός που προφανώς, 
δεν δίνει ιδιαίτερο κίνητρο για τα κηπευτικά και τις 
περισσότερες δενδρώδεις καλλιέργειες. Αντίθετα, ε-
φόσον κάποιο κράτος-µέλος παραδώσει έναν «στρω-
µένο» φάκελο προς την Κοµισιόν για ορισµένες καλ-
λιέργειες που θέλει να προωθήσει, µπορεί να αυξή-
σει το συγκεκριµένο ποσό κατά παρέκκλιση. Για πα-
ράδειγµα, η έκθεση της IFOAM δείχνει πως η Γερ-
µανία δίνει έως 600 ευρώ το στρέµµα για τα βιολο-
γικά κηπευτικά και 285 ευρώ για τα δέντρα και η Ι-
σπανία έως 200 ευρώ για τα κηπευτικά. 

Πενταπλάσιο μπάτζετ
και αυξημένο πριμ για 
Βιολογικά προσεχώς 

Το Σεπτέµβριο 
η προκήρυξη για το
Μέτρο Βιολογικών
Τον προσεχή Σεπτέµβριο 
αναµένεται να βγουν στον 
αέρα οι προσκλήσεις για 
την ένταξη στο πρόγραµµα 
Βιολογικής Γεωργίας 
(διατήρηση) µε δεσµεύσεις 
τριετούς διάρκειας. 
Σύµφωνα µε όσα έχουν 
γίνει γνωστά, οι 
επιδοτήσεις αφορούν 
όσους είχαν ενεργή 
σύµβαση µε πιστοποιητή 
µέχρι και τις 31/12/2020. 
Ωστόσο οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι εξετάζεται 
να µπορούν να κάνουν 
αίτηση στο πρόγραµµα και 
όσοι έκαναν συµβάσεις µε 
πιστοποιητή µέσα στις 
αρχές του έτους (Γενάρη-
Φλεβάρη). Το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης λέει 
πως θα βγάλει τέσσερις 
προσκλήσεις ανάλογα µε 
την οµάδα προϊόντων. 
Στην πρώτη θα 
περιλαµβάνονται οι 
αροτραίες καλλιέργειες, 
στη δεύτερη οι 
δενδρώδεις και τα 
κηπευτικά, στην τρίτη το 
ζωικό κεφάλαιο και στην 
τέταρτη, επιλέξιµα θα είναι 
τα µελίσσια. 
Σηµειώνεται εδώ πως 
πριν βγει οτιδήποτε στον 
«αέρα» ως επίσηµο χαρτί 
θα πρέπει να πάρει την 
έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς µερικά 
προϊόντα που έχουν 
προσθέσει ως 
επιδοτούµενα οι αρχές 
µπορεί να µην περάσουν 
τον έλεγχο.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΕΩΣ ΤΟ 2030 (ΕΛΛΑ∆Α)

2,67

ΓΗ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
�ΕΚΑΤ. ΣΤΡΜ.�

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

258

4,38 424

4,59 444

1

2
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Βιώσιµοι ελαιώνες
στην 1η Πήλιον Γη
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου οργανώνει την 
1η Γιορτή Πήλιον Γη εκδήλωση στην Αργαλαστή 5 
µε 8 Αυγούστου, στο ελαιοτριβείο του ∆ηµητρίου 
Σωλήνη, που θα περιλαµβάνει οµιλίες από 
καθηγητές Πανεπιστηµίου για τα παραδοσιακά 
Πηλιορείτικα Προϊόντα, οµιλία του Καθηγητή 
∆ενδροκοµίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ∆ρ. 
Αλέξανδρου Παπαχατζή µε θέµα «CROZANA – 
Πώς να ξανακάνουµε τους Ελαιώνες µας 
βιώσιµους και κερδοφόρους». Στο χώρο των 
εκδηλώσεων θα υπάρχουν περίπτερα που 
διατίθενται στους παραγωγούς προς 300 ευρώ το 
τετραήµερο, επίσης ελεύθερος χώρος προς 50 
ευρώ το τ.µ. Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε το τηλέφωνο 6932222440.

Εκπαίδευση
αιγοπροβατοτρόφων
Λήµνου και Ροδόπης
Η «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» σε συνεργασία µε 
τρία εργαστήρια του κλάδου της κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ και ΓΠΑ καθώς και την ΕΛΒΙΖ ΑΕ και την 

ΕυρωφάρµΑΕ, 
ανακοινώνουν την 
έναρξη του δωρεάν 
προγράµµατος 
κατάρτισης και 
συµβουλευτικής µε 
θέµα «Αιγοπρόβατα: 
Ολιστική προσέγγιση 
εκτροφής µε 
µειωµένο 

περιβαλλοντικό αποτύπωµα». Το πρόγραµµα 
απευθύνεται σε 30 νέους αιγοπροβατοτρόφους 
από Λήµνο και Ροδόπη, διαρκεί έξι µήνες και 
ξεκινά τον Σεπτέµβριο. Σκοπός, οι συµµετέχοντες 
να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα 
τους επιτρέψουν να απαντήσουν σε σύγχρονες 
προκλήσεις του κλάδου όπως φιλοπεριβαλλοντική 
διαχείριση, ορθολογική διατροφή, βελτιώσεις στις 
σταβλικές εγκαταστάσεις και παραγωγή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας. Αιτήσεις έως τις 22 Αυγούστου.

Πιστοποίηση 
βιολογικών 
προϊόντων
H εταιρεία TUV Hellas 
διοργανώνει ηµερήσιο 
webinar για την πιστοποίηση 
βιολογικών προϊόντων, στις 
10 Σεπτεµβρίου και στις 8 
Οκτωβρίου και ώρα 09:00 - 
17:00. Μπορούν να το 
παρακολουθήσουν υποψήφιοι 
επιθεωρητές συστηµάτων και 
σύµβουλοι Βιολογικών, 
εσωτερικοί επιθεωρητές και 
παραγωγοί που θέλουν να 
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά 
µε τα βιολογικά προϊόντα. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.tuv-nord.com/gr/
el/ekpaideysi/analytika-
seminaria/imerologio-
seminarion-draft/seminaria/.

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 

WEBINAR ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ

Η 13η Fruit Αttraction 
υβριδικά και φυσικά

Με αφορµή την ανακήρυξη του 
2021 ως ∆ιεθνές Έτος Φρούτων και 
Λαχανικών από τον FAO, 
οργανώνεται η 13η διεθνής έκθεση 
Fruit Αttraction, µε φυσική παρουσία 
στην Μαδρίτη 5 έως 7 Οκτωβρίου 
και δραστηριοποιείται στην ανάδειξη 
και προώθηση φρέσκων προϊόντων 
όλων των επιπέδων της αλυσίδας 
τροφίµων. Η έκθεση θεωρείται µια 
από τις µεγαλύτερες του κλάδου 
καθώς φιλοξενεί 2.000 επιχειρήσεις 
και 95.000 επισκέπτες. Παράλληλα, 
θα δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής 
παρακολούθησης µέσω της 
LIVEConnect ψηφιακής 
πλατφόρµας, ενώ οι επιχειρήσεις που 
ενδιαφέροντα να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα τους µπορούν να δηλώσουν 
συµµετοχή. Πληροφορίες στο www.
ifema.es/en/fruit-attraction.

ΜΑ∆ΡΙΤΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µη-
νών γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ 
έκαστη. Τηλ. 6955316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσι-
οι Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. 
Τηλ. 6955316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαρά-
κια εξαιρετικής ποιότητας ηλικίας 5 
έως 6 µηνών από ελληνική εκτρο-
φή.Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση 
σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµέ-
νη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, 
κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδο-
µές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνα-
τίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγρο-
τουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email 
: Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 130 κατσίκια βελτιωµένα 
80 ευρώ έκαστο. Τηλ.6984/701316 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το 
εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιο-
χή Λάρισας, Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθεί-
αν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελ-
ληνικής εκτροφής µε ελληνικά διαβα-
τήρια. Περιοχή Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 
6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής 
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. 
Περιοχή Σερρών τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή 
∆ράµας.Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα 
, τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ 6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών 
ράτσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 35 πρόβατα νεαρής ηλικί-
ας, περιοχή Λαµίας. Τιµή 90 ευρώ το 
ένα.Tηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρσενικά αρνιά Λα-
κόν µε πιστοποίηση Pedigree.Tηλ. 
6976/396855.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άρι-
στης ποιότητας ηλικίας από 5 έως 
7 µηνών σε πολύ καλές τιµές.Πε-
ριοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 10 αγελάδια Σβιτς µε µι-
κτή απόδοση. Περιοχή ∆αµιανό Γιαν-
νιτσά Τηλ. 6972/208087.

Πωλούνται  140 πρόβατα και 25 γίδια. 
Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται 120 πρόβατα γερµανικά- 
Λακόν και 70 ζυγούρια. Περιοχή Πέλ-
λας.Τηλ.6937/510240. 

Πωλούνται κριοί ράτσας Λα-
κόν(Lacaune) γεννηµένοι 02/2020 
και κριαράκια γεννηµένα 02/2021 µέ-
σω τεχνητής σπερµατέγχυσης από γο-
νεις µε πιστοποίηση Pedigree. Περιοχή 
∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σί-
µενταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται έγκυα πρόβατα Λα-
κόν υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα 
η για χωράφια καλλιεργήσιµα.
Τηλ.6985/858698.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 
στρέµµατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tι-
µή ευκαιρίας. Τηλ. 6972/366043, 
6972/366041.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογ-
γυλές από ενσίρωµα τριφυλλιού, εν-
σίρωµα βίκος-µπιζέλι- βρώµη. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µετα-
φοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετρά-
γωνες µπάλες από το χωράφι κατευ-
θείαν σε κτηνοτρόφους και φορτηγα-
τζήδες. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται διάφορα χορτάρια και σα-
νός βρώµης προς 0,12 λεπτά το κιλό.
Περιοχή Βοιωτίας.Tηλ.6943/267411.

Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρόσι-
µα τα οποία πληρώνονται προς 46,2 
καιΠωλούνται  προς 100 ευρώ το ένα.
Τηλ.6930/554050.

Πωλείται ενσίρωµα καλαµποκιού 
500 τόνων προς 7,5 λεπτά το κιλό.
Τηλ.6977/311159.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγω-
νη µπάλα προς 0,17 λεπτά το κιλό. Πε-
ριοχή Γιαννιτσών. Κος Χρήστος. Τηλ. 
6945/805371.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά σιτάρι, κρι-
θάρι σκληρό και µαλακό από περιο-
χές Ορχοµενού, Λιβαδιάς, Μεγάρων, 
Θήβας, Αθήνας, σε ακτίνα 150 χιλιο-
µέτρων από Αθήνα.κος Χαραλάµπης. 
Τηλ. 6947/560683.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα 
) άρτια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδί-
ου, µε πανοραµική θεα στο Φάρο Κε-
ρίου, επι του εθνικού δρόµου Κερίου- 
Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό 
Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώ-
ληση. Τηλ.6983/717473.

Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για 
επαγγελµατική - αγροτική χρήση µε 
νερό και ρεύµα. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγί-
ου, στις εκβολές του Αχελώου. Τιµή 
1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώλη-
ση ή την αγορά αγροτεµαχίων. 
Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµά-
των, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο 
χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανά-
γρας. Τηλ.6942/547096.

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέ-
ντρα µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 
στρεµµάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυ-
τόµατο πότισµα στην περιοχή Μεσο-
λογγίου. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµά-
των για πώληση ή ενοικίαση µε κα-
ρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κα-
τάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-ανα-
βατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άρι-
στη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. 
Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 
12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας 
Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί 
του. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, 
Ζορµπά επισκευασµένη και βαµµένη. 
Τιµή 2100 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 
ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άρο-
τρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές 
και άλλα εργαλεία, σε τιµή ευκαιρί-
ας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043, 6972366041 

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρ-
τική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 
955, 95 ίππων σε τιµή ευκαιρί-
ας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπα-
τη, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043, 
6972366041.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σει-
ρο, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043, 
6972366041

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανά-
ζι, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043, 
6972366041

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή 
Σίνδος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαι-
ρίας Τηλ. 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας 
ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043, 
6972366041

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043, 
6972366041

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά 
σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ. 6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το κα-
θένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, 
σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παρά-
θυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 
ίππων δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Πε-
ριοχή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυ-
στρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζό-
ντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότη-
τας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίπ-
πων 3380 V, µε δυνατότητα παραγω-
γής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. 
Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευ-
ρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέ-
σεων 12Χ2 αρµεκτικών µονάδων απο-
τελούµενο από παγίδα 24 ζώων γρή-
γορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 
παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυ-
τόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής 
γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 
12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη (10αρα-
κι),2 σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή 
(3αρα), µία αντλία νερού CAPRARI 
µονοβάθµια. Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέ-
τρων 6000 ευρώ. Τηλ.6984/701316 

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκη-
πίου και ένας καταστροφέας βαρέως 
τύπου 1,8 µέτρα. Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ. 
6979/957956.

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίπ-
πων µε φρέζα βαρέως τύπου και πλατ-
φόρµα σε άριστη κατάσταση. Περιοχή 
∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται ένα ραντιστικό 1000 λίτρα. 
Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Πε-
ριοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγ-
χρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 µή-
νες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται σωληνες ποτίσµατος 3,5 
ιντσών αλουµινίου µε υποδοχή για 
µπεκ σε άριστη κατάσταση σε καλή τι-
µή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντά-
δισκo µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υ-
τική Μακεδονία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια 
για αιγοπρόβατα 12 θέσεων σε πολύ 
καλή κατάσταση,περιοχή Θεσσαλίας.
Τηλ.6943/812013.

Πωλείται σφυρόµυλος µε 750 ίππους 
µοτέρ. Κόβει έως 4 τόνους. Περιοχή 
Κατερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται ζυγαριά διάστασης 
2µ x 1µ ,ζυγίζει έως 2,5 τόνους. 
Τηλ.6977/323048

∆ιατίθενται διάφοροι κοχλίες. Περιο-
χή Κατερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται τρακτέρ John Deere µο-
ντέλο 6820 µε 9000 ώρες εργασί-
ας, µοντέλο 2004, 140 ίππων, κλιµα-
κοστάσιο, Kοµορειλ κινητήρα, καµπί-
να εργοστασιακή. Τιµή 33000 ευρώ.
Τηλ.6932/005070.

Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τι-
µή 200 ευρω.25940/21822.

Πωλείται χορτοκοπτικό Iταλίας πε-
ντάδισκo µε συνθλιπτικό 3500 ευ-
ρώ. Περιοχή δυτική Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασι-
κός αχρησιµοποίητος 550 ευρώ. Πε-
ριοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 
500L µε καινούρια µηχανή comet 
και καινούρια µπεκ 450 ευρώ. Πε-
ριοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βα-
ρέως τύπου 2,5µ πλάτος 750 ευρώ. 
Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρή-
γορης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυ-
τόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.
Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ.6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ευκαιρία για κοινωνική επανένταξη 
των έγκλειστων µέσα από την από-
κτηση νέων δεξιοτήτων που σχετί-
ζονται µε τον πρωτογενή τοµέα, δί-
νει η πρωτοβουλία του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ και της Γενικής Γραµµατείας Α-
ντεγκληµατικής Πολιτικής.

Η αρχή έγινε την Τετάρτη 21 Ιου-
λίου από τις αγροτικές φυλακές στην 
Αγιά Χανίων και σύντοµα θα επεκτα-
θεί και στις υπόλοιπες τρεις αγροτι-
κές φυλακές της χώρας, στην Τίρυν-
θα, στην Κασσάνδρα και στην Κασσα-
βέτεια Μαγνησίας. Μετά την ολοκλή-
ρωσή του προγράµµατος οι συµµετέ-
χοντες θα πιστοποιηθούν µε σχετική 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθη-
σης, µε τη οποία µετά την αποφυλά-
κισή τους θα µπορούν να απασχο-
ληθούν στη συνέχεια στον πρωτο-
γενή τοµέα.

Στο πρόγραµµα θα συµµετάσχουν 
5 κρατούµενοι των αγροτικών φυλα-
κών Αγιάς και 12 γεωτεχνικοί-σωφρο-
νιστικοί οι οποίοι θα εκπαιδευτούν 
σε κοντινές γεωργικές εκτάσεις 160 
στρεµµάτων που παραχώρησε ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα στο αγροτικό σωφρονιστικό 
κατάστηµα Αγιάς Χανίων, για την υ-
λοποίηση της δράσης. Όπως τονίστη-
κε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 

του προγράµµατος, που έγινε στο Ιν-
στιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 
και Αµπέλου του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στα 
Χανιά, θα πραγµατοποιηθεί πρακτι-
κή άσκηση σε θεµατικές ενότητες που 
σχετίζονται µε την καλλιέργεια της ε-
λιάς, τα εσπεριδοειδή, τα υποτροπικά 
είδη και τα αρωµατικά φυτά στους α-
γρούς του Ινστιτούτου Υποτροπικών 
Φυτών και Ελιάς. «Η πρωτοπόρα αυ-
τή πρωτοβουλία αποτελεί µια εξαιρε-
τική, υποδειγµατική συνέργεια, που 
δικαιώνει αφενός τον δικαιοπολιτικό 

χαρακτήρα του σωφρονιστικού µας 
συστήµατος αφετέρου την πολυποί-
κιλη, κοινωνική διάσταση της Γεωρ-
γίας» δήλωσε η υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραµπατζή. 

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Σέρ-
κος Χαρουτουνιάν υπογράµµισε ό-
τι έχουν βρεθεί ήδη 8 µεγάλες εται-
ρείες-χορηγοί που είτε θα προσλά-
βουν τους ανθρώπους, είτε θα συµ-
βολαιοποιήσουν αγροκτήµατα τα ο-
ποία µπορεί να έχουν οικογενειακά 
για τα επόµενα χρόνια της ζωής τους.

∆ιάθεση παραγωγής
Το 50% της παραγωγής θα 

διατεθεί για τις ανάγκες των 
κρατουµένων και το υπόλοιπο 

για τις ανάγκες του ΕΛΓΟ

Αρωγή για το βαµβάκι
ζητά η ∆ιεπαγγελµατική 
Την άµεση επέµβαση του ΕΛΓΑ 
ώστε να εκτιµηθούν οι ζηµιές και να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την 
αποζηµίωση των παραγωγών 
ύστερα από τις εκτεταµένες 
καταστροφές από την πρόσφατη 
κακοκαιρία σε Λάρισα και Καρδίτσα 
ζητά η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Βάµβακος. Ο πρόεδρος της ∆ΟΒ 
Ευθύµης Φωτεινός θυµίζει ότι οι 
βαµβακοπαραγωγοί δεν έλαβαν 
καµία ενίσχυση λόγω της 
υγειονοµικής κρίσης CoVid-19.

∆ηµοπρατείται αρδευτικό 
έργο πέριξ της Κάρλας
Έργα προϋπολογισµού 16 εκατ. 
ευρώ που δίνουν λύση στο 
αρδευτικό πρόβληµα της 
Μαγνησίας προωθεί το ΥΠΑΑΤ. 
Στην προέγκριση της διακήρυξης µε 
την οποία ξεκινά η υλοποίηση του 
πρώτου υποέργου: «Κατασκευή 
υπολειπόµενων έργων µεταφοράς 
και διανοµής νερού λίµνης Κάρλας, 
υπολειπόµενα έργα Α’ φάσης» του 
Μέτρου 4, προχώρησε ο ΓΓ 
Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών 
του ΥΠΑΑΤ ∆ηµ. Παπαγιαννίδης.

Υποτροφίες για ΕΠΑΛ
Αµερικανικής Γεωργικής
Τη δυνατότητα να σπουδάσουν µε 
υποτροφία στο ιστορικό 
Επαγγελµατικό Λύκειο της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
έχουν µαθητές-µαθήτριες Κοζάνης. 
Το ΕΠΑΛ, µε τη χρηµατοδότηση 
του ιδρύµατος «Ernest T. Chepou 
Trust», προκηρύσσει δύο µερικές 
υποτροφίες σπουδών (δίδακτρα, 
διαµονή, σίτιση) για την ακαδηµαϊκή 
χρονιά 2021-2022. Υποβολή 
αίτησης και δικαιολογητικών µέχρι 
τη ∆ευτέρα 16 Αυγούστου.

Περιπατητικά µονοπάτια
Βοΐου και Εορδαίας
Πρόταση για την κατασκευή 13 
περιπατητικών µονοπατιών 
προϋπολογισµού 465.000 ευρώ σε 
Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου 
Βοΐου και Εορδαίας κατέθεσε ο 
αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, 
Γρηγόρης Τσιούµαρης. Τα έργα 
αφορούν τη δηµιουργία χώρων 
αναψυχής- διαδροµών, τη σήµανση 
της περιοχής, τον καθαρισµό και τη 
βελτίωση εδάφους, την επισκευή 
και συντήρηση του λιθόστρωτου 
κ.α., µε ήπιας µορφής επεµβάσεις.

Η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή κατά την επίσκεψή της στο Αγρόκτηµα του οργανισµού, όπου θα 
απασχολούνται οι κρατούµενοι, µε στόχο τη βιωµατική τους εκπαίδευση σε νέες καλλιεργητικές τάσεις.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Στην κοινωνία ξανά 
μέσω της γεωργίας
Κρατούμενοι θα εκπαιδεύονται για να γίνουν αγρότες μέσω κοινού 
προγράμματος του ΕΛΓΟ και της γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Πωλείται χαρακτικό µηχάνηµα ελαιών 
σε άριστη κατάσταση.Περιοχή Λαµίας.
Τηλ.6980/677936.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτι-
κούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρα-
κτέρ Belarus,σπαρτική µηχανή για σι-
τάρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµ-
βακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρί-
περ,χωνί λιπάσµατος και ένα ρα-
ντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως 
για 20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν 
µία φορα.Τηλ.2310711/456.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύ-
χια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι 
Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 
4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µε-
ταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή (µετα-
χειρισµένη) 48 θέσεων τύπου συ-
λέο. Περιοχή: Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6944/877852.

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα 
500 κιλών.Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσα-
λονίκη. Τηλ.6944/877852.

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική µηχανή 
Ιnternational µοντέλο 1822, 170 ίππων 
σε άριστη κατάσταση.Τιµή 10000 ευρώ. 
Tηλ. 6985/858698. 26320/091500.

Πωλείται παγίδα αιγοπροβάτων 24 θέ-
σεων (µάρκα ∆εσφάλια) γρήγορης εξό-
δου µε αυτόµατο τάισµα. Περιοχή Πε-
λοπoννήσου. Τηλ.: 6944/780650. 

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα SIP 
µε δίσκους 1,65 µ. αδούλευτο. Τιµή 
3.600 ευρώ. Τηλ.6944/665682.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Μαργαρί-
τα.Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.6944/665682.

Πωλείται καρούλι Φ90 250m µε µηχα-
νισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευ-
ρώ. Τηλ.6944/665682

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλι-
κής κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, 
καινούριος και ενισχυµένος στη περιοχή 
της Σπάρτης. Τηλ. 6945/877367.

Πωλούνται σωλήνες 2,5αρες και 
3αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.

Πωλούνται  φορτωτής 510 C, τρακτέρ 
Βαλµετ 805, αρµεκτήριο για αγελάδες 
12 θέσεων. Περιοχή: Σίνδος, Θεσσαλο-
νίκη.Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια και 
µπιντζ στην περιοχή της Βέροιας.
Τηλ.6986/701716.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή John Deere 1075 µηχανική. Τι-
µή 11.000 ευρώ. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί 
και ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 
αναρτώµενο.Τηλ.6982/551234.

Πωλείται µία δισκοσβάρνα 32αρα Ζορ-
µπά.Τηλ.6982/551234

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson 
’80 επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντι-
προσωπείας.Τηλ.2310711320.
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Mε Πετρούνια 
το ποδαρικό   
Ημέρα προκριματικών αυτό το Σάββατο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με ένα σύνολο αθληµάτων οµαδικών 
και ατοµικών για όλα τα γούστα, συ-
νεχίζεται η σειρά των αγώνων στους 
Ολυµπιακούς. Αυτό το Σάββατο 24 
Ιουλίου θα διεξαχθούν αγώνες σε 
σκοποβολή, κωπηλασία, ενόργανη 
γυµναστική, τζούντο, άρση βαρών, 
τοξοβολία, ποδηλασία δρόµου, βό-
λεϊ ανδρών, χάντµπολ ανδρών, µπά-
σκετ 3x3 ανδρών και γυναικών, µπιτς 
βόλεϊ ανδρών και γυναικών, κολύµ-
βηση και επιτραπέζια αντισφαίριση. 

Όσον αφορά τον «βασιλιά των κρί-
κων», Λευτέρη Πετρούνια, βάσει κλή-
ρωσης, ο 30χρονος θα συµµετάσχει 
στον 2ο από τους συνολικά τρεις οµί-

λους του προκριµατικού της ενόργα-
νης ανδρών (Σάββατο 24/07, 08:30-
11:00 ώρα Ελλάδας) και συγκεκριµέ-
να θα ανέβει στους κρίκους στην τε-
λευταία περιστροφή (10:35-11:00).

Παράλληλα, στη µάχη την ίδια η-
µέρα ρίχνονται στο τένις ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς (Σάββατο 24 και Κυριακή 25 
Ιουλίου Α’ γύρος) και η  Μαρία Σάκ-
καρη. Στην σκοποβολή η Άννα Κο-
ρακάκη θα διεκδικήσει την πρόκρι-
ση στα 10µ. την Κυριακή τα ξηµερώ-
µατα (03:00), ώστε να βρεθεί στους 
τελικούς της ίδιας ηµέρας (05:00). 

Το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευ-
ράς στον στίβο θα σταθεί παράλλη-
λα κυρίως σε δύο αθλητές. Ο λόγος 
για την Κατερίνα Στεφανίδη και τον 
Μίλτο Τεντόγλου.

Μετά τον µεγάλο θρίαµβο και την κατάκτηση του 
πρωταθλήµατος του NBA από τους Μιλγουόκι για 
δεύτερη φορά µετά από 50 ολόκληρα χρόνια, ο  
Γιάννης Αντετοκούνµπο που σκόραρε 50 πόντους 
ετοιµάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πιθανότατα το 
Σάββατο 24 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Αθήνα, µε την 
υποδοχή που του επιφυλάσσεται να είναι ενθουσιώδης.

Επιστροφή Γιάννη
με το δαχτυλίδι  

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σάββατο 24 Ιουλίου
Άρση Βαρών 08.00 ΕΡΤ 2
Μπάσκετ 3Χ3 08.00 ΕΡΤ 3
Ενόργανη Γυµναστική 08.30 ERT SPORTS 2
Σκοποβολή
Ανδρών 09.30 ΕΡΤ2
Μπιτς Βόλεϊ 10.00 ΕΡΤ 3
Κωπηλασία
2η ηµέρα 11.00 ΕΡΤ 1
Κολύµβηση 13.00 ΕΡΤ 3
Τζούντο 12.15 ΕΡΤ2
Βόλεϊ 
Ανδρών 15.45 ΕΡΤ3

Τένις
Ανδρών-Γυναικών 05.00 ΕΡΤ SPORTS 2
Σκοποβολή
Τελικός γυναικών 05.15 ΕΡΤ 2
Πόλο
Ουγγαρία – Ελλάδα 05.30 ΕΡΤ1
Τάεκ Κβον Ντο 07.30 ΕΡΤ 2
Μπάσκετ
Ανδρών 07.40 ΕΡΤ 3
Ενόργανη
Προκριµατικά γυναικών 10.00 ΕΡΤ SPORTS
Κολύµβηση 13.00 ΕΡΤ 3
Σκοποβολή
Τελικοί 15.45 ΕΡΤ 2

Κυριακή 25 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
∆ικό του τρόπο
για αποζημιώσεις 
από τον παγετό  
επιλέγει ο Λιβανός 

Η αλεπού    
που αλλάζει  
τις εγκυκλίους 
σαν τα πουκάμισα 

Αναστατώνει  
την πλατεία Βάθη  
η συνάντηση 
της Κρύας Βρύσης 

Προβάδισµα πρόκρισης
Για τη ρεβάνς στις 28 Ιουλίου 
ετοιµάζεται ο Ολυµπιακός, που 
κέρδισε την Νέφτσι Μπακού 1-0 
στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στα 
πλαίσια του β’ προκριµατικού 
γύρου του Τσάµπιονς Λιγκ. Σαφές 
προβάδισµα πρόκρισης πήραν 
ακόµα η Αϊντχόφεν απέναντι 
στην Γαλατασαράι (5-1), όπως 
και η Ντιναµό Ζάγκρεµπ που 
κέρδισε την κυπριακή Οµόνοια 
2-0 µέσα στην Κροατία. 

Πάει Αγγλία ο Βαράν
Τη φανέλα της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ θα φορέσει τις 
επόµενες ηµέρες ο Ραφαέλ 
Βαράν. Η διοίκηση της αγγλικής 
οµάδας συναντήθηκε µαζί του 
και συµφώνησαν σε πενταετές 
συµβόλαιο συνεργασίας.
Σηµειώνεται πως ο Γάλλος 
κεντρικός αµυντικός συµπλήρωσε 
φέτος δέκα χρόνια παρουσίας 
στην οµάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. 

Πλήρες ρόστερ για ΑΕΛ
Σύµφωνα µε ανακοίνωση που 
εξέδωσε η ΑΕΛ µετά τη 
µεταγραφική σύσκεψη της 
Τετάρτης (21/07), άλλες 
µεταγραφές δεν θα γίνουν. Αυτή 
τουλάχιστον ήταν η εισήγηση 
του τεχνικού τιµ που έχει να 
διαχειριστεί ένα ρόστερ 35 
ποδοσφαιριστών. Εν τω µεταξύ, η 
θεσσαλική οµάδα δέχτηκε κρούση 
από σύλλογο της Κροατίας για τον 
Βολιβιανό διεθνή Χουσίνο, αλλά 
η προσφορά δεν την ικανοποίησε.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ο 
διαγωνισµός της Ορεστιάδας προ-
κάλεσε «σεισµό» στην αγορά σκλη-
ρού σίτου. Φαίνεται πως ο αγοραστής 
πήρε το ρίσκο να πληρώσει πολύ υ-

ψηλότερη τιµή εκτιµώντας πως τα προβλήµατα 
σε Καναδά και Γαλλία θα ανεβάσουν τις τιµές 
εξαγωγής. Αυτό επιβεβαιώνεται µε τη Φότζια 
να σηµειώνει νέα συνεχόµενη άνοδο 20 ευρώ.

 Εξακολουθεί η ζήτηση για βαµβάκι στην 
αγορά µας, µε ταβάνι για την ώρα το πριµ των 
5 σεντς επί του χρηµατιστηρίου. Οι πωλήσεις έ-
χουν παγώσει, καθώς οι εκκοκκιστές φοβούνται 
ότι µε τη διαρκή άνοδο µπορεί στη συγκοµιδή 
να βρεθούν πιο πίσω έχοντας δεσµεύσει αρκε-
τές ποσότητες σε χαµηλότερα επίπεδα. Τα βαµ-
βάκια της νέας σοδειάς πιάνουν έως 93 σεντς.

Συν 20 ευρώ στη 
Φότζια το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

16/06 22/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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Μετά τη σύντοµη πτώση δοκιµάζει ξανά τα υψηλά του
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Επιδιώκει να σπάσει την αντίσταση 
των 93 σεντς ανά λίµπρα τη 
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος µε 
την αγορά θα δοκιµάζει τα 90 σεντς.

Νέα αύξηση 20 ευρώ ο τόνος στη 
νέα λίστα της Φότζια για τα στάρια 
της φετινής σοδειάς και εκπτώσεις 
στην περιεκτικότητα πρωτεΐνης

Σταθεροποιείται στα 264 ευρώ 
ο τόνος η τιµή στο 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στις 
αγορές της Ιταλίας.

Αµετάβλητη κι αυτή την 
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει σηµάδια 
σταθεροποίησης.

Στα 3,22 ευρώ το κιλό υποχώρησε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε 
περιορισµένες πράξεις
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από νωρίς φέτος οι ζυµώσεις στη ζώ-
νη γάλακτος ενόψει της νέας γαλα-
κτοκοµικής περιόδου µεταφράστηκαν 
σε συµφωνίες, µε τα 1,20 ευρώ το κι-
λό να δίνουν τον τόνο για την τιµή 
του πρόβειου, έπειτα από το deal που 
έκλεισαν Λιβαδιώτες και γαλακτοβι-
οµηχανία Κολιός την περασµένη Τε-
τάρτη 21 Ιουλίου. Πλέον, οι συσχετι-
σµοί στην αγορά επιτρέπουν την ε-
δραίωση του επιπέδου των 1,20 ευρώ 
το κιλό και στα υπόλοιπα παραγωγι-
κά κέντρα της χώρας, κάτι που ανα-
µένεται να συντονίσουν τα συνεται-
ριστικά σχήµατα των κτηνοτρόφων 
στις επερχόµενες συναντήσεις τους. 
Σ’ αυτή θα θίξουν παράλληλα το ζήτη-
µα των ελέγχων στο γάλα, προκειµέ-
νου να κρατηθεί σε µια σωστή ισορ-
ροπία η αγορά. Βασικό µέληµα των 
οργανωµένων κτηνοτρόφων αυτό το 
διάστηµα είναι να µην πάρει κάποια 
κλίση η εγχώρια αγορά εξαιτίας µιας 

νέας περίπτωσης νοθείας που ακού-
γεται ότι έχει γίνει, όπως εξηγεί στην 
Agrenda o Γιώργος Βαϊόπουλος, πρό-
εδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων 
∆υτικής Θεσσαλίας. 

Η συµφωνία, επιφυλάσσει τη µε-
γαλύτερη µέχρι στιγµής τιµή στην 
αγορά και θα τεθεί σε ισχύ ήδη α-
πό τον επόµενο µήνα, καλύπτοντας 
και την επερχόµενη γαλακτοκοµική 
περίοδο. Για το κατσικίσιο γάλα η τι-
µή ανέρχεται στα 0,75 ευρώ το κιλό.

 «Πολλά χρόνια είχε να γίνει κλεί-
σιµο συµβολαίου τόσο νωρίς» σχο-
λίασε από την πλευρά ο επικεφαλής 
των συνεταιριστών Κώστας Τσανού-
σας, ικανοποιηµένος για το deal, που 
αφορά σε 4 εκατ. κιλά γάλακτος από 
τις µονάδες των 65 µελών του συνε-
ταιρισµού Φάρµα Λιβαδίου Ολύµπου. 

Με την τιµή εξαγωγής της φέτας να 
βρίσκεται πλέον στα 5,70 µε 5,80 ευ-
ρώ το κιλό και τους ξένους αγοραστές 
να δέχονται να καθίσουν στο τραπέζι 
για ενδεχόµενη νέα αύξηση, το χει-

ρότερο που θα µπορούσε να συµβεί 
είναι να ξεκινήσει η χώρα να εξάγει 
λευκό τυρί για φέτα. Όσο δεν γίνο-
νται ουσιαστικοί έλεγχοι και δεν υ-
πάρχει και θεσµική αναγνώριση της 
∆ιεπαγγελµατικής, µε τις νέες ανατι-
µήσεις οι αγοραστές θα ξεκινήσουν 
να κάνουν δικούς τους ελέγχους και 
εδώ υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του 
κλίµατος, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
του κ. Βαϊόπουλου. Εν τω µεταξύ, ο 
κλάδος καλείται να αυξήσει και την 
δυναµική παραγωγής πρόβειου γά-
λακτος, αφού τα σηµερινά επίπεδα 
φαίνεται πως δεν επαρκούν για την 
εξυπηρέτηση της ζήτησης, χωρίς το 
ενδεχόµενο ενίσχυσης του τονάζ να 
αφήνει περιθώρια πίεσης των τιµών.

Συµφωνία στο 1,20 ευρώ για το πρόβειο γάλα
 Το ντηλ έκλεισαν κτηνοτρόφοι από το Λιβάδι Ελασσόνας µε τη γαλακτοβιοµηχανία Κολιός
 Πλέον οι συσχετισµοί στην αγορά επιτρέπουν εδραίωση των τιµών αυτών σε όλη τη χώρα

Όσο συνεχίζονται οι 
διαπραγµατεύσεις πάντως, 
η τιµή δεν αποκλείεται να 
σηµειώσει νέα άνοδο, ενώ 
ήδη βρίσκεται στα σκαριά 
συµφωνία µεταξύ µικρού 
συνεταιρισµού στην Κατερίνη 
και γαλακτοβιοµηχανίας έως 
και 3 σεντς πάνω από το νέο 
σηµείο αναφοράς των 1,20 
ευρώ το κιλό στο πρόβειο. 
H προοπτική κατάκτησης νέων 
κορυφών ήταν έκδηλη από 
νωρίς φέτος, κάτι που είχε 
αναδείξει η Agrenda ήδη από 
τις αρχές Ιουλίου, µιλώντας 
για ενίσχυση των τιµών 
παραγωγού στο πρόβειο κατά 
τουλάχιστον 10 λεπτά το κιλό, 
µε δυναµική ακόµα και για τα 
1,30 ευρώ. Σύµφωνα µε τον 
Γιώργο Μηλιώνη, πρόεδρο 
του Κτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Ελασσόνας 
που πέρυσι πλήρωσε µε 1,02 
ευρώ τον παραγωγό, η 
γραµµή που θα επιχειρήσουν 
να υπερασπιστούν στις 
συζητήσεις µε τις βιοµηχανίες 
στοχεύει πάνω από 1,20 ευρώ.

ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΣΤΑ 1,22 ΜΕ 1,23 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Το χρηµατιστήριο σηµείωσε µια πτωτική συνεδρίαση, 
η οποία οφειλόταν σε γενικευµένη πτώση σε όλα τα 
χρηµατιστήρια (αξιών και εµπορευµάτων). Κατόπιν 
ανακάµπτει και φαίνεται να θέλει να σπάσει την 
αντίσταση των 90 σεντς. Οι συνολικές πωλήσεις 
αµερικανικής σοδειάς µέχρι στιγµής πάνε πολύ καλά, 
ενώ η Κίνα φαίνεται πως θα χρειαστεί περισσότερα 
βαµβάκια. εν τω µεταξύ είµαστε σε εποχή που µπορεί 
να προκύψουν καιρικά προβλήµατα σε σηµαντικές 
χώρες παραγωγής και φυσικά αυτό στηρίζει τις τιµές. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες και η γενικευµένη άνοδος 
των εµπορευµάτων δίνουν γερές βάσεις στο βαµβάκι.

ΝEA ΥOΡKH
Οι προπωλήσεις της νέας σοδειάς έχουν παγώσει, 
δεδοµένου ότι το αποκαλούµενο πριµ (βάση) επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία, ενώ παράλληλα ήδη έχουν πουληθεί αρκετά 
βαµβάκια. Η βάση των 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 κυκλοφορεί στην αγορά και 
φαίνεται να είναι το πάνω όριο στην τιµή που 
µπορούν να πληρώσουν διστακτικά οι αγοραστές 
σήµερα. Λίγο πριν τη χρηµατιστηριακή διόρθωση 
υπήρξαν και αρκετά κλεισίµατα τιµών σύσπορου από 
πλευράς παραγωγών σε τιµές γύρω από τα 54 µε 55 
λεπτά το κιλό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Για το κατσικίσιο γάλα η τιµή 
ανέρχεται στα 0,75 ευρώ το κιλό.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
Τίθεται σε ισχύ ήδη από τον 

επόµενο µήνα, καλύπτοντας 

και την επερχόµενη 

γαλακτοκοµική περίοδο

Συνεδρίαση 21/07/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 88,69 +0,18

Μάρτιος ‘22 88,38 +0,30
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Τα χαµηλότερα αποθέµατα της 
τελευταίας τριετίας αναφέρει ο 
κλάδος βάµβακος στην Αυστρα-
λία, τη στιγµή που και τα µηνύ-
µατα από την ινδική αγορά δεί-
χνουν κάθετη µείωση των απο-
θεµάτων, όσο η κατανάλωση δι-
αµορφώνει ιστορικά υψηλά. Μέ-
σα σ’ αυτό το περιβάλλον, τα συµ-
βόλαια µελλοντικής εκµίσθωσης 
στις αγορές της Αυστραλίας δια-

µόρφωσαν νέα υψηλά. 
Οι αναλύσεις δείχνουν µια α-

νάκαµψη της παγκόσµιας παρα-
γωγής, ωστόσο δεν θα επιστρέ-
ψει στα επίπεδα του 2019, σχολι-
άζουν πηγές της αγοράς της Αυ-
στραλίας στον διεθνή Τύπο, που 
βλέπουν παράλληλα µια σταθε-
ροποίηση στη ζήτηση που προέρ-
χεται από την Κίνα, η οποία καθί-
σταται όλο και λιγότερο ανταγω-

νιστική, µε το µεταποιητικό βά-
ρος της ίνας σε τελικά προϊόντα 
να µετατίθεται πλέον σε χώρες ό-
πως το Βιετνάµ και το Μπαγκλα-
ντέζ. Στην περίπτωση της Αυστρα-
λίας πάντως, οι παραγωγοί ετοι-
µάζονται να σπείρουν περισσό-
τερο βαµβάκι στην επερχόµενη 
σπορά, αφού και η διεθνής συ-
γκυρία φαντάζει πιο ελκυστική 
απ’ ότι τις προηγούµενες χρονιές.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε δύο προοπτικές, νέα υψηλά 
ή σταθεροποίηση τιµών στα ση-
µερινά επίπεδα χωρίζονται οι ε-
κτιµήσεις για την πορεία της διε-
θνούς αγοράς βάµβακος, µε τους 
περισσότερους αναλυτές να µην 
βλέπουν κανένα πειστικό σενάριο 
πτώσης της αγοράς από τη στήρι-
ξη των 86 σεντς που έχει κατακτη-
θεί εδώ και µερικές εβδοµάδες. 

Ως κορυφή της αγοράς µε τα 
σηµερινά επίπεδα, προκύπτουν 
τα 93 σεντς, µε την αγορά να επι-
χειρεί προ ολίγων ηµερών την κα-
τάκτηση των 90 σεντς, προτού µια 
γενικευµένη πτώση των χρηµατα-
γορών ανακόψει την ορµή στην 
αγορά βάµβακος. Ακόµα και τότε 
όµως, η χρηµατιστηριακή τιµή α-
νέκαµψε γρήγορα επιστρέφοντας 
στα 88 σεντς ανά λίµπρα, επίπεδο 
κοντά στα υψηλά εξαµήνου για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘21. 

Στην εγχώρια αγορά, ήδη γίνο-
νται προπωλήσεις πάνω από τα 91 
σεντς µε την αγορά να πληρώνει 
στα εκκοκκιστήρια πριµ 3 έως και 
4 σεντς επί της χρηµατιστηριακής 
βάσης για τα λευκά βαµβάκια. Την 
ίδια στιγµή, οι προαγορές από τα 
εκκοκκιστήρια επέστρεψαν σε τι-
µές στα 55 µε 55,5 λεπτά το κιλό 
για το σύσπορο, αφού πέραν της 
ανοδικής τάσης στη διεθνή τιµή, 
η ισοτιµία ευρώ/ δολάριο υπο-
χώρησε από τα 1,21 ευρώ και έ-
χει σταθεροποιηθεί εδώ και µερι-
κές εβδοµάδες στα 1,18 µε 1,17 
ευρώ, βελτιώνοντας άρα τις τιµές 
για το ελληνικό βαµβάκι.

 Ήδη αρκετοί οργανωµένοι πα-
ραγωγοί στην Ελλάδα έχουν προ-
βεί στην προπώληση περίπου του 
50% της αναµενόµενης παραγω-
γής τους, µε µπούσουλα τα 250 κι-
λά ανά στρέµµα, αναµένοντας τα 
χειµερινά φιξαρίσµατα για το υπό-
λοιπο 50% της παραγωγής τους. 
Εν προκειµένω, φαίνεται πως η 
αγορά θα µπορούσε να διαµορ-
φώσει υψηλότερα επίπεδα από 
τα σηµερινά, παρά το γεγονός ό-
τι ιστορικά, κατά τους φθινοπωρι-
νούς µήνες οι τιµές υποχωρούν. 
Σε κάθε περίπτωση, η διασπορά 
του ρίσκου µε προπωλήσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια της καλλιεργητι-
κής περιόδου, έναντι των φιξαρι-
σµάτων του ∆εκεµβρίου, στέκει ως 
ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια 
των παραγωγών, που φέτος για 
πρώτη φορά δοκιµάζεται στην εγ-
χώρια αγορά. Εν τω µεταξύ, το φαι-
νόµενο της «Ψυχρής Λίµνης» την 
περασµένη εβδοµάδα, ακούγεται 
ότι θα κόψει κάποιες λίγες ποσό-
τητες από την αναµενόµενη πα-
ραγωγή της χώρας, µιας και του-
λάχιστον 5.000 στρέµµατα βού-
λιαξαν σε περιοχές των Φαρσά-
λων και του Παλαµά. Υπενθυµί-
ζεται ότι οι εκτάσεις της χώρας εί-
ναι µειωµένες κατά τουλάχιστον 
15% φέτος. 

Είναι γεγονός, πάντως, πως η 
φετινή συγκυρία διαφέρει από 
τον γενικό κανόνα. Εξερχόµενη 
από την πανδηµία, η διεθνής α-
γορά βάµβακος έχοντας µέσα στο 
2020 σηµειώσει τιµές ακόµα και 
κάτω από τα 50 σεντς ανά λίµπρα, 

δείχνει πιο ενισχυµένη από ποτέ 
άλλοτε σε βάθος τετραετίας. Η ζή-
τηση παραµένει υψηλή, κάτι που 
αποτυπώνουν µε συνέπεια οι εκ-
θέσεις προσφοράς-ζήτησης του α-
µερικανικού υπουργείου Γεωργί-
ας τους τελευταίους µήνες, όσο η 
φυτική ίνα φαίνεται πως επικρα-
τεί όλο και µε µεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση έναντι της συνθετικής.

Σε ό,τι αφορά τα δεδοµένα της 
παραγωγής και της κατανάλωσης, 
η έκθεση Ιουλίου του USDA περιό-
ρισε στα 87,7 εκατ. δεµάτια τα πα-
γκόσµια αποθέµατα, συγκριτικά 
µε τις εκτιµήσεις του περασµένου 
µήνα, που ανέµεναν ότι στο τέλος 
της τρέχουσας περιόδου θα έχουν 
περισσέψει περίπου 89,3 εκατ. δε-
µάτια. Ταυτόχρονα αυξηµένη εί-
ναι και η παγκόσµια κατανάλωση, 
κατά 700.000 δεµάτια, στις 123,2 
εκατ. µπάλες, µε την αναµενόµε-
νη παραγωγή για το 2021-2022 
να αποτιµάται στα 119,4 εκατ. δε-
µάτια, κάτι που δεν έχει πείσει την 
αγορά, η οποία θεωρεί πως το συ-
νολικό τονάζ θα είναι µικρότε-
ρο από τις προβλέψεις του USDA. 

Με τις ανατιµήσεις να βαραίνουν το κόστος
Ορατά τα 60 λεπτά για το βαµβάκι  
Κοντά στα 56 λεπτά οι προαγορές από τα εγχώρια εκκοκκιστήρια

Αδειάζουν οι αποθήκες στο Νότιο ηµισφαίριο 
όσο η παραγωγή υπολείπεται των προσδοκιών

ΨΥΧΡΗ ΛΙΜΝΗ
Το φαινόµενο της «Ψυχρής 

Λίµνης» την περασµένη εβδο-

µάδα, ακούγεται ότι θα κόψει 

κάποιες λίγες ποσότητες από 

την παραγωγή, καθώς περί τα 

5.000 στρέµµατα βούλιαξαν 

σε Φάρσαλα και Παλαµά

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ
Η ισοτιµία ευρώ/ δολάριο 

υποχώρησε στα 1,18 µε 1,17 

ευρώ, βελτιώνοντας τις τιµές 

για το ελληνικό βαµβάκι

Σ
την αγορά µας η έκβαση του 
διαγωνισµού της ΕΑΣ Ορεστι-
άδας φυσικά και προκάλεσε 
έκπληξη στην αγορά και επα-

κόλουθα θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
έχει φέρει µια «αναµπουµπουλα». Κα-
νείς δεν περίµενε µια τόσο υψηλή τι-
µή, όταν η εξαγωγή κυµαινόταν περί 
τα 280 ευρώ ο τόνος FOB. Σήµερα, υ-
πό τις νέες συνθήκες της αγοράς είναι 
σχεδόν αδύνατον να βγουν νέες δου-
λειές εξαγωγής, ακόµα κι αν πρόκει-
ται για πολύ υψηλότερα επίπεδα, µια 
που κανένας έµπορος/εξαγωγέας δεν 
γνωρίζει ποιο θα είναι το κοστολόγιο 
του. Παράλληλα οι τοπικοί µύλοι προ-
σπαθούν να καλύψουν µόνο άµεσες 
ανάγκες, θεωρώντας πως έχουµε φτά-
σει σε σηµείο υπερβολής για τις τιµές.

Στα σκληρά 
σιτάρια, είχα-
µε άνοδο για 
πέµπτη εβδο-
µάδα στις τιµές 
της Φότζια και 

µάλιστα αυτή τη φορά κατά 20 ευρώ ο 
τόνος. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υα-
λώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή α-
ποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 345-
350 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτε-
ρη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα  335-340 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
οι τιµές σκληρού επίσης ενισχύθηκαν 
για άλλα 10 ευρώ, πιάνοντας τα 295 ευ-
ρώ ο τόνος FOB γαλλικό λιµάνι. Η διαρ-
κής ανοδική πορεία στα σκληρά οφεί-
λεται στην ξηρασία στον Καναδά, την 
επιδείνωση των καιρικών συνθηκών 
στη Γαλλία και τη δυνατή ζήτηση από 
Ιταλία. Στον Καναδά από τη µια µεριά 
υπάρχουν ανησυχίες για την παραγω-
γή λόγω της ξηρασίας και από την άλ-
λη οι εξαγωγές τους παραµένουν δυνα-
τές, µειώνοντας τα αποθέµατα.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, υπό 
τον φόβο των καιρικών συνθηκών στις 
ΗΠΑ συνεχίστηκε η ανοδική αντίδρα-
ση της προηγούµενης εβδοµάδας στα 
µαλακά σιτάρια. Στις βόρειες πολιτεί-
ες προβλέπονται θερµοκρασίες κοντά 
στους 40oC κι αυτό στρεσάρει τα σιτηρά. 
Στη Γαλλία η εικόνα είναι πιο ενθαρρυ-
ντική για τη σοδειά και γι’ αυτό η αγο-
ρά αφού πρώτα τέσταρε τα 220 ευρώ ο 
τόνος, γύρισε προς τα 216 ευρώ ο τό-
νος (+7 ευρώ ο τόνος σε σχέση µε την 
προηγούµενη εβδοµάδα).   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΟ∆ΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΕ  ΚΑΝΑ∆Α, 
ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΟΡΟΥ

ΥΨΗΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ∆ΕΚ ’21

ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

ΛΕΠΤΑ /  ΚΙΛΟ 

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
ΕΥΡΩ / ∆ΟΛΑΡΙΟ
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Σηµάδια περαιτέρω τόνωσης της ζήτησης µε θετικό αντίκτυπο για τις τιµές παραγωγού σε όλα τα βασικά αγροτικά εµπορεύµατα 
εντοπίζει το ∆ελτίο Τιµών της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο κάνει λόγο για ελλειµµατική προσφορά σε βασικές αγροτικές πρώτες ύλες.

Σηµαντικός καταλύτης για την πορεία των αγροτικών προϊ-
όντων αποτελεί το δολάριο, σύµφωνα µε το σχόλιο αγοράς 
της Τράπεζας Πειραιώς, η βραχυπρόθεσµη ενδυνάµωση του 
οποίου θα µπορούσε να µειώσει τις αποδόσεις στα αγροτικά 
εµπορεύµατα. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν φαντάζει 
απίθανο, καθώς συνεχίζει να ευνοείται από τη συντελούµε-
νη οικονοµική ανάκαµψη των ΗΠΑ, παράλληλα µε την εν-
δεχόµενη υιοθέτηση πιο αυστηρής νοµισµατικής πολιτικής 
από τη Fed. Ήδη άλλωστε η ισοτιµία ευρώ/δολάριο έχει υ-
ποχωρήσει στα 1,17 µε 1,18 ευρώ, έχοντας πριν από µερι-
κές εβδοµάδες αγγίζει τα 1,22 ευρώ. 

Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι διεθνείς µετοχικές αγορές, 
µε τον S&P500 (+2,21%) να υπεραποδίδει, ενώ πιέσεις δέχθη-
κε ο MSCI EM (-3,23%) σε µηνιαίο επίπεδο. Θετικά στο κλίµα, 
συνέβαλαν η πλειοψηφία των µακροοικονοµικών στοιχείων 
στις ΗΠΑ και τα εταιρικά αποτελέσµατα τριµήνου, µετριάζο-
ντας τις ανησυχίες της αγοράς ότι η Fed θα περιορίσει, νω-
ρίτερα του αναµενόµενου, την υποστηρικτική της πολιτική. 

Στην Ευρωζώνη, οι πολύ υψηλοί πρόδροµοι δείκτες απο-
τέλεσαν ενθαρρυντική ένδειξη για την οικονοµική της ανά-
καµψη, µε τους επενδυτές να εστιάζουν στις ανακοινώσεις 
της ΕΚΤ για τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης της στρατη-
γικής νοµισµατικής πολιτικής της, αφήνοντας ανοιχτό το εν-
δεχόµενο για πιθανή παράταση του PEPP. Την ίδια ώρα, το 
πετρέλαιο υποαπέδωσε, λόγω της ενδυνάµωσης του δολα-
ρίου και της αναµενόµενης απόφασης του ΟΠΕΚ+ για αύ-
ξηση της παραγωγής πετρελαίου.                 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ της δυναµικής που δια-
τηρεί η αγορά αγροτικών προϊόντων 
είναι ότι ενώ ο γενικός δείκτης των 
εµπορευµάτων υποχώρησε σε µηνι-
αίο επίπεδο κατά -2,60%, ο δείκτης 
των αγροτικών προϊόντων κατάφε-
ρε να καταγράψει κέρδη +1,32%, 
σε ένα διάστηµα που σηµάδια κό-
πωσης εµφάνισαν οι αγορές µετο-

χών και οµολόγων, σύµφωνα µε το 
∆ελτίο Τιµών Αγροτικών Προϊόντων 
της Τράπεζας Πειραιώς για τον Ιού-
λιο του 2021. Οι τάσεις πάντως στις 
αγορές των αγροτικών προϊόντων 
είναι µικτές, µε το σιτάρι, το βαµβά-
κι, τη σόγια να καταγράφουν κέρ-
δη, ενώ σηµαντική πίεση δέχθηκε 
το καλαµπόκι.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ κατανάλωση καλαµπο-
κιούαναµένεται να ενισχυθεί περαι-
τέρω σε 1,183.477 εκατ. τόνους (από 
1,181.04 εκατ. τόνους), ενώ η χρή-
ση για ζωοτροφές ενδέχεται να κι-
νηθεί χαµηλότερα σε 747,59 εκατ. 
τόνους (από 748,27 εκατ. τόνους). 
Το παγκόσµιο εµπόριο καλαµπο-

κιού για το 2021-2022, αναµένεται 
να διαµορφωθεί σε 194,3 εκατ. τό-
νους, µε τις εξαγωγές της Βραζιλίας 
να αναθεωρούνται πτωτικά και των 
ΗΠΑ να ενισχύονται. Με την παρα-
γωγή καλαµποκιού στη Βραζιλία να 
πλήττεται, ήδη έχει αποτυπωθεί στην 
ενίσχυση των long θέσεων αγοράς.

ΣΤΗ ΣΟΓΙΑ η παγκόσµια παραγωγή 
για το 2021-2022 αναθεωρήθηκε ε-
λαφρά πτωτικά σε 385,22 εκατ. ενώ 
αναµένεται να περιοριστούν οι εξα-
γωγές για Αργεντινή και Βραζιλία 
κατά 2,65 εκατ. και 3 εκατ. τόνους 
αντίστοιχα, λόγω ξηρασίας. Η πα-

γκόσµια κατανάλωση σόγιας και η 
χρήση σε ζωοτροφές αναθεωρήθη-
καν ανοδικά σε 381,09 εκατ. τόνους 
και 332,04 εκατ. τόνους αντίστοιχα. 
Παρά την πρόσφατη πτώση της τιµής 
της, η αυξηµένη ζήτηση από Κίνα ε-
νισχύει την τιµή βραχυπρόθεσµα.

ΣΤΙ ΣΙΤΑΡΙ η παγκόσµια παραγωγή 
σιταριού για το 2021-2022 (USDA) α-
ναθεωρήθηκε πτωτικά, σε σχέση µε 
τον προηγούµενο µήνα, κατά 2 εκατ. 
τόνους, σε 792,4 εκατ. τόνους, µε τη 
µείωση να αφορά τις ΗΠΑ (πτώση κα-
τά 4,1 εκατ. τόνους). Το παγκόσµιο 
εµπόριο σιταριού για το 2021-2022, 
προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 1,5 

εκατ. τόνους, σε 205,5 εκατ. τόνους, 
για το διάστηµα Ιούλιος 2021-Ιούνι-
ος 2022. Τα παγκόσµια αποθέµατα 
σιταριού για το 2021-2022, αναµέ-
νεται να διαµορφωθούν σε 291,68 
εκατ. τόνους µε τις καιρικές συνθή-
κες να απειλούν την παγκόσµια πα-
ραγωγή (ξηρασία στη Βόρεια Αµερι-
κή, βροχές στην Ευρώπη).

ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ για την παγκόσµια 
χρήση βαµβακιού ενισχύθηκαν, κα-
θώς η παγκόσµια οικονοµία συνεχί-
ζει να βελτιώνεται, κάτι που αποτυ-
πώνεται στην αναθεωρηµένη εκτί-
µηση για την παγκόσµια κατανά-
λωση (123,2 εκατ. µπάλες, +4% α-
πό την εκτίµηση του 2020-2021). Το 

παγκόσµιο εµπόριο αναθεωρήθηκε 
πτωτικά σε 45,92 εκατ. τόνους, λό-
γω των µειώσεων σε ΗΠΑ και Βρα-
ζιλία, και τα παγκόσµια αποθέµατα 
προβλέπονται σε 87,74 εκατ. µπά-
λες, µε τον δείκτη αποθέµατα/κα-
τανάλωση στο 71,24% από 72,87%, 
ενισχύοντας τις τιµές στο βαµβάκι.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ της αγοράς λένε πως η 
ενδεχόµενη παράταση της πανδηµί-
ας, µε επιπλέον παράπλευρες συνέ-
πειες (έλλειψη νερού και βοσκότο-
πων) και αυξηµένο κόστος ζωοτρο-
φών, πιθανά να οδηγήσουν τις τιµές 
των βοοειδών σε ακόµη υψηλότερα 

επίπεδα βραχυπρόθεσµα. Σύµφωνα 
µε το USDA, οι προβλέψεις για την 
παραγωγή βοοειδών για το 2021-
2022 και για τις εισαγωγές βόειου 
κρέατος για το 2021 προβλέπονται 
αµετάβλητες, ενώ για τις εξαγωγές, 
το 2021, αναθεωρούνται ανοδικά.

Ενδυνάμωση στο δολάριο και 
νέες ισορροπίες στο πετρέλαιο

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

FED

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Έχει ορίζοντα η άνοδος στα αγροτικά εµπορεύµατα

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (2019-2020)

217,29

12,87% 15,53% 19,02% 12,49%

1627,63 185,51 444,69
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το 
Private Banking της Τράπεζας 
Πειραιώς διευρύνει τις επιλογές 

διαχείρισης περιουσίας που 
προσφέρει στους πελάτες του, με το 
πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΟΣΕΚΑ) 
στην Ελλάδα. Πρόκειται για το 
«Piraeus Private Banking 
Megatrends Global Equity Fund», το 
οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τους 
Πελάτες του Private Banking της 
Τράπεζας Πειραιώς, τελεί υπό τη 
διαχείριση της Πειραιώς Asset 
Management ΑΕΔΑΚ.

REMY COINTREAU: Οι οργανικές 
πωλήσεις της Remy Cointreau 
υπερδιπλασιάστηκαν στο α’ τρίμηνο 
ήτοι ανήλθαν στα 293,1 εκατ. ευρώ 
(+105%), τόνισε η γαλλική εταιρεία 
ποτών, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, 
κυρίως μετά από το άνοιγμα 
εστιατορίων και μπαρ στην Ευρώπη. 
Την ίδια στιγμή, η ζήτηση παρέμεινε 
ισχυρή στην Κίνα και στις ΗΠΑ.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ανακοίνωσε  
ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός 
φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 
2017, 2018 και 2019. H πρόσθετη 
φορολογική επιβάρυνση λόγω 
λογιστικών διαφορών ανήλθε σε ευρώ 
800.000 συμπεριλαμβανομένων  
των προσαυξήσεων, ενώ το ποσό  
θα βαρύνει τη χρήση 2021.

UNILEVER: Η Unilever PLC 
ανακοίνωσε υψηλότερη αύξηση 5% 
των υποκείμενων πωλήσεων για το  
β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο,  
καθώς οι καταναλωτές ετοίμασαν 
περισσότερα γεύματα στο σπίτι, αλλά 
υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για το 
λειτουργικό περιθώριο, εξαιτίας της 
αύξησης του κόστους εμπορευμάτων. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Καθώς η πανδημία δείχνει και πάλι τα... 
δόντια της στην Ευρώπη και η μεταβλητό-
τητα των αγορών δοκιμάζει τα αντανακλα-
στικά των επενδυτών, οι διεθνείς αναλυτές 
στην πλειοψηφία τους στοιχηματίζουν ότι 
η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας θα σημάνει την επικράτηση 
των αγορών ομολόγων για επιπλέον χρο-
νικό διάστημα, γεγονός που οδηγεί τις α-
ποδόσεις στην Ευρωζώνη χαμηλότερα. Ω-
στόσο, η κεντρική τράπεζα δεν έχει ακόμη 
εργαστεί για να πείσει τις αγορές ότι μπο-
ρεί να επιτύχει τον αναθεωρημένο στόχο 
πληθωρισμού. Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόε-
δρος της ΕΚΤ, γνωρίζει την πρόκληση ση-
μειώνουν με νόημα οι Financial Times.

Το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμ-
μένο την Πέμπτη (22/7) στη συνεδρίαση 
της ΕΚΤ και στις νέες οδηγίες για τη νομι-
σματική πολιτική, με την πλειοψηφία των 

επενδυτών να προεξοφλεί ότι η Λαγκάρντ 
θα δηλώσει ότι η ΕΚΤ θα ενισχύσει τα σχέ-
διά της για αγορά ομολόγων και μετά    το 
τέλος του προγράμματος έκτακτης ανά-
γκης 1,85 δισ. ευρώ (PEPP) το επόμενο έ-
τος, καθώς και ότι θα είναι περισσότερο 
υπομονετική προτού αυξήσει τα επιτόκια. 

H μετάλλαξη Δέλτα και η αναζωπύρωση 
της πανδημίας σε μεγάλο μέρος του πλανή-
τη απειλεί να «φρενάρει» την παγκόσμια 
ανάκαμψη, με το ΔΝΤ να κρούει ευθέως 
προειδοποιητικό σήμα κινδύνου. Δεν φαί-
νεται να ισχύει όμως το ίδιο και για τις α-
ναδυόμενες αγορές. Με βάση την ανάλυ-
ση της JPMorgan, στις 18 μεγαλύτερες α-
ναδυόμενες αναμένονται 73 αυξήσεις ε-
πιτοκίων μέσα στους επόμενους δώδε-
κα μήνες, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των 
προβλεπόμενων αυξήσεων στις ίδιες χώ-
ρες ανεβαίνει στις 100 σε ορίζοντα διετίας.

Dianthos
Σπουδαία διάκριση απέσπασε το ροζέ 
κρασί της Νάουσας: Dianthos Boutari 
2020 με τη συμμετοχή του στον 
διεθνή διαγωνισμό οίνου Concours 
Mondial de Bruxelles 2021 και την 
απόκτηση Χρυσού Μεταλλίου. Το 
Dianthos Boutari 2020 διακρίθηκε 
ανάμεσα σε 10.000 ετικέτες από 46 
χώρες και συγκέντρωσε το 5ο 
μετάλλιο στη συλλογή του. 

Αχάια Κλάους
Με δύο χρυσά μετάλλια η Αχάια Κλάους 
στον διαγωνισμό οίνου της 
Φρανκφούρτης της Γερμανίας, γιορτάζει 
τα 160 χρόνια λειτουργίας της. Το 
Λευκό Άρωμα Λόφου 2021 στέφθηκε 
στην πρώτη θέση κατακτώντας το χρυσό 
μετάλλιο, αποτελείται από τις ποικιλίες 
Μαλαγουζιά, Ροδίτη και Chardonnay.  
Το δεύτερο χρυσό κατέκτησε το Ερυθρό 
Άρωμα Λόφου 2021.

Αυξήσεις επιτοκίων
σε 18 αναδυόμενες

 Η ΕΚΤ δεν πείθει για το στόχο πληθωρισμού
 Καμπανάκι του ΔΝT για φρένο ανάκαμψης 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.  0,5200 +8,79%

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΕΚΤΕΡ) 1,1700 + 7,34%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε  0,1910 +7,30%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,5450 +6,86%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,3140 +5,37%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ  0,2460 -19,61%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΞΥΛΟΥ 0,5600 -13,85%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.  0,2100 -12,50%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,8400 -5,96%

BIOKARPET S.A. 1,5600 -5,45%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.794,19 -0,01%
 NASDAQ Comp 14.665,80 0.26%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.062,57 0.89%
Λονδίνο FTSE 100 6.975,73 -0.32%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.516,58 0,61%
Παρίσι CAC-40 6.494,89  0,47%
Ζυρίχη SMI 11.968,74 -0.46%
Τόκιο NIKKEI-225 27.548,00 0,58%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Στα αποτελέσματα εξαμήνου  
η προσοχή επενδυτών του ΧΑ
H εκκίνηση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, που 
αναμένονται από τις Εισηγμένες ξεκινά την 
προσεχή εβδομάδα και σ’ αυτά βασίζουν την 
αισιοδοξία τους όσοι αναλυτές και επενδυτές 
αναμένουν να πάρει η εγχώρια αγορά λίγο 
«χρώμα» πριν την καλοκαιρινή παύση. Οι 
επιδόσεις απογοήτευσαν όσους ανέμεναν ένα 
θερμό χρηματιστηριακά καλοκαίρι και πλέον 
έχει γίνει αποδεκτό ότι με τις υφιστάμενες 
συναλλακτικές επιδόσεις, δύσκολα ο γενικός 
δείκτης θα διεκδικήσει τετραψήφια νούμερα.
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Υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο αγροτών 
και στον ΕΦΚΑ όσων καλλιεργούν για πώληση

Υ
πάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτι-
κής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης. Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτι-
κής γης επίσης, οι οποίοι δεν είναι 
εγγεγραµµένοι στον ΕΦκΑ/ΟΓΑ, ό-
πως έχουν υποχρέωση να κάνουν.

∆εν έχω καταλάβει πως προέκυ-
ψε αυτή η αδιαφορία να την πω; 
Άρνηση να την πω; Το µόνο βέβαιο 
πάντως είναι ότι υπάρχει πρόβληµα 
και αφορά όλους όσοι καλλιεργούν 
(δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή 
συνταξιούχοι είτε του ∆ηµοσίου είτε 
του ιδιωτικού τοµέα) και δεν έχουν 
εγγραφεί ούτε στο Μητρώο, ούτε 
στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. 

Άλλο είναι τι προβλέπεται και άλ-
λο τι πράττει ο καθένας. Και µπορεί 
το «πράττειν» να είναι απόφαση του 
καθενός, το «προβλέπεται» είναι δική 
µου υποχρέωση να το αναδείξω. Ας 
δούµε κάποιες από τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη νοµοθεσία:

1. ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1
του ν. 3874/2010 (Α’ 151) στο ΥπΑ-

ΑΤ τηρείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεω-
τικά όλα τα ενήλικα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 
ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κα-
τέχουν αγροτική εκµετάλλευση. 

2. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτρο-

πής) οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλ-
λευσης ανεξάρτητα από το αν λαµβά-
νουν ή όχι ενισχύσεις είναι υποχρε-
ωµένοι να υποβάλλουν Ενιαία Αίτη-

ση Ενίσχυσης κατ’ έτος, βάσει διατάξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1 του ν. 3877/2010 
(A’ 160) η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και 
σ’ αυτή υπάγονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη 
κυριότητα, την επικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιο-
χής του Αγίου Όρους. Εξαιρούνται από την υποχρεωτι-
κή ασφάλιση του ΕΛΓΑ οι πτηνοτροφικές και χοιροτρο-
φικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµεταλλεύσεις ανθο-
κοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώ-
ρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να υπαχθούν στην 
ασφάλιση του ΕΛΓΑ ύστερα από αίτησή τους.

Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χο-
ρήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ έχουν και οι πτηνοτροφικές, 
χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ανθοκο-
µικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωριακές 
επιχειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες υδατοκαλ-
λιέργειας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι α-

πασχολούµενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας έως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, αφού τρο-
ποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν.3874/10).

Προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Α-
γροτών Αγροτικών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων για 
όλους όσοι καλλιεργούν. Και αναφέροµαι σε όσους α-
σχολούνται µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 
τα οποία στη συνέχεια πουλάνε µε οποιονδήποτε τρό-
πο. Το ίδιο ισχύει και για την ενηµέρωση του ασφαλι-
στικού φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ: υποβολή της αίτησης για εγ-
γραφή. Το αν προκύψει ή όχι υποχρέωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών, είναι άλλο θέµα.

Αναρωτιούνται πολλοί: Είµαι δηµόσιος υπάλληλος. 
Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδιωτικός υπάλ-
ληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τοµέα. Πρέ-
πει να εγγραφώ; Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί 
όποιος καλλιεργεί, µε σκοπό την πώληση των προϊό-
ντων του. Η υποχρέωση δεν έχει καµία σχέση µε την ι-
διότητα του καθενός. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες, λογιστές, µελετητές, ή ιδιοκτή-
τες πάσης φύσεως ατοµικών επιχειρήσεων.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει για εγγραφή στον αρµόδιο 
ασφαλιστικό φορέα: τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Όλοι οι ανωτέρω, 
πρέπει να περάσουν από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, να 
ενηµερωθούν και να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Είναι άλλο η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/Ο-
ΓΑ και άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιού-
χοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν και καλλιεργούν και 
µετά τη λήψη της σύνταξης τους, διότι βρίσκονται ήδη 
στο σύστηµα καταχωρηµένοι ως καλλιεργητές.

∆εν ισχύει το ίδιο όµως για όλους τους υπόλοιπους 
συνταξιούχους παλαιούς και νέους, διότι -µέχρι στιγ-
µής- η ενοποίηση όλων των ταµείων σε ένα µε την ε-
πωνυµία ΕΦΚΑ, αποτελεί ένα µεγάλο ψέµα.

Προς πώληση
Υποχρεωτική εγγραφή 
στο ΜΑΑΕ όσων καλ-

λιεργούν και παράγουν 
προϊόντα προς πώληση

Εκτός ασφάλισης
Εξαιρούνται από την 
ασφάλιση του ΕΛΓΑ 

οι πτηνοτροφικές και 
χοιροτροφικές µονάδες

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

Κλειστά τα λογιστικά γραφεία για 
δηλώσεις 15 µέρες τον Αύγουστο

Έχουµε ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της 
υποµονής. Μπορεί ο υπουργός να διατείνεται 
ότι δεν θα δοθεί παράταση, όµως να του 
υπενθυµίσω ότι τις δηλώσεις τις συντάσσουν 
οι λογιστές. Και επειδή τραβάµε κουπί 1,5 
χρόνο τώρα για να µπορέσουν στα υπουργεία 
να καµαρώνουν κάθε µέρα για µία καινούργια 
πλατφόρµα, να ενηµερώσω ότι τα γραφεία µας 
θα είναι κλειστά για 15 µέρες τον Αύγουστο.

Συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις

Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις 
για το έτος 2019 και προηγουµένων ετών, θα 

υποβληθούν µέχρι τις 31.12.21, είτε 
ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Φέτος θα είναι 
η τελευταία φορά, αφού από του χρόνου όλες 

οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται στο χρόνο 
είσπραξης. Έτσι, οι συνδεδεµένες του 2020 

που εισπράχθηκαν το 2021, θα δηλωθούν στη 
φορολογική δήλωση του επόµενου έτους.
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Αλλάζει τις ισορροπίες η σφήνα
Θεοδωρόπουλου 43% στη ΜΕΒΓΑΛ

 Η συμφωνία με τη CVC  
θα ανοίξει νέα σελίδα στην 
ανάπτυξη της ΜΕΒΓΑΛ

 Επιστροφή Θεοδωρόπουλου 
σε συνέχεια του ντηλ της 
Mondelez με την Chipita

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε κλάδο διαρκών εξελίξεων διαµορφώνε-
ται το τελευταίο χρονικό διάστηµα η εγχώ-
ρια γαλακτοβιοµηχανία. Μετά την εξαγορά 
της πλειοψηφίας των µετοχών της ∆ωδώνη 
αλλά και την απόκτηση της Vivartia από το 
fund CVC Capital Partners, νέες κινήσεις 
έρχονται προσκήνιο µε την εµπλοκή και πά-
λι της CVC χωρίς αυτή τη φορά να διατηρεί 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως πληροφο-
ρούµαστε µετά από σειρά συζητήσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ της CVC και της οικογέ-
νειας Χατζάκου της ΜΕΒΓΑΛ µε αντικείµε-
νο το ποιος θα αποκτήσει το 43% της γαλα-

κτοβιοµηχανίας, η µπίλια 
βρέθηκε στην πλευρά της 
Μαίρης Χατζάκου µε την 
οποία συνέπλευσε ο επι-
χειρηµατίας Σπύρος Θεο-
δωρόπουλος και από κοι-
νού απέκτησαν το συγκε-
κριµένο ποσοστό.

Τόσο το fund όσο και η 
πλευρά Χατζάκου κατεί-
χαν αµφότεροι από 43% 
στη βιοµηχανία γάλακτος 
της Βορείου Ελλάδος και 
το διακύβευµα ήταν ποιος 
από τους δύο θα αποκτή-

σει το ποσοστό του άλλου. Να σηµειωθεί ό-
τι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος µετά τη συµ-
φωνία για την πώληση της Chipita και κατέ-
χοντας ρευστότητα, εµφανίζεται ιδιαιτέρως 
κινητικός στην αγορά. Προηγήθηκε η πρό-
ταση της CVC προς την οικογένεια Χατζά-
κου για την απόκτηση του δικού της 43%. Η 
πρόταση όµως του αµερικανικού fund ήταν 
τέτοια που κρίθηκε µη ικανοποιητική από 
τη Μαίρη Χατζάκου. Το γεγονός αυτό ισχυ-
ροποίησε τη διαπραγµατευτική ισχύ της α-
ντιπροέδρου και διευθύνουσας συµβούλου 
της ΜΕΒΓΑΛ, η οποία βρίσκεται για µία ακό-
µα φορά σε κοινό δρόµο µε τον κ. Θεοδω-
ρόπουλο. Θα θυµίσουµε ότι η ίδια κατείχε 
µετοχές στην Chipita προ της εξαγοράς της 
εταιρείας από τη Mondelez, ενώ κατά το πα-

ρελθόν είχε διατελέσει και µέλος του διοι-
κητικού συµβουλίου της ελληνικής πολυε-
θνικής επιχείρησης.

Έως τέλος Ιουλίου οι τελικές υπογραφές
Να σηµειωθεί ότι το 43% που έχουν συµ-

φωνήσει να αποκτήσουν Χατζάκου και Θεο-
δωρόπουλος βρίσκεται αυτή τη στιγµή στην 
κατοχή της ∆έλτα, θυγατρικής εταιρείας του 
οµίλου Vivartia και µοναδική εκκρεµότητα 
αποτελούν οι τελικές υπογραφές, κάτι που 
αναµένεται να συµβεί έως το τέλος του µή-
να. Η ίδια η Μαίρη Χατζάκου ουδέποτε είχε 
κρύψει άλλωστε την πρόθεσή της να κινη-
θεί για την απόκτηση του υπολοίπου ποσο-
στού της ΜΕΒΓΑΛ, εταιρείας που συνδέεται 
άµεσα µε την οικογένειά της και που η ίδια 
έκανε το αποφασιστικό βήµα για να απο-
κτήσει το 43% των µετοχών της, ταυτόχρο-
να µε την εξυγίανση της επιχείρησης από 
τις δανειακές υποχρεώσεις και τις οφειλές 
που την βάρυναν πριν από µερικά χρόνια. 

Η εταιρεία έως και πριν από πέντε έτη τα-
λανιζόταν από σηµαντικά οικονοµικά προ-
βλήµατα αλλά και διαφωνίες µεταξύ των µε-
τόχων της κάτι που άλλαξε µετά από τη συµ-
φωνία µε τις τράπεζες και αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ το 2016.

Αύξηση 30% 
Για το 2021 ήταν 

προγραµµατισµένη 
η προσθήκη νέας 

γραµµής παραγωγής 
λευκών τυριών, ενώ 

στο πλάνο 5ετίας 
είναι η αύξηση κατά 
30% της παραγωγι-

κής δυναµικής 

Με ανοδική
πορεία 
την τελευταία
πενταετία
Τα τελευταία χρόνια η ΜΕΒΓΑΛ 
κινείται διαρκώς ανοδικά σε 
επίπεδο κύκλου εργασιών, κάτι 
που συνέβη και το 2020 µε 
αύξηση πωλήσεων κατά 3%. 
Ταυτόχρονα έχει σχεδιάσει 
επενδύσεις συνολικού ύψους 20 
εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. 
Για το 2021 ήταν 
προγραµµατισµένες κινήσεις για 
την προσθήκη νέας γραµµής 
παραγωγής λευκών τυριών µε 
έµφαση στη φέτα, αλλά και 
αναβάθµιση της µονάδας 
παραλαβής και παστερίωσης 
γάλακτος. Επίσης, στο πλάνο για 
την πενταετία είναι η αύξηση της 
παραγωγικής της δυναµικής κατά 
30% αλλά και η αναδιάταξη των 
γραµµών παραγωγής γιαουρτιού 
σε νέο clean room ISO8 για την 
διασφάλιση της υγιεινής των 
προϊόντων.

Επιχειρηµατική διαδροµή 62 
ετών για τη ΜΕΒΓΑΛ
Η Μαίρη Χατζάκου είναι απόγονος 
προσφύγων από το Σχολάρι της 
Ανατολικής Ρωµυλίας και των 
πρώτων γαλατάδων της 
Θεσσαλονίκης, καθώς ο παππούς 
και ο πατέρας της συνέλεγαν από 
τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης το 
γάλα και έκαναν στη συνέχεια την 
διανοµή µε το γαϊδουράκι. Η 
ΜΕΒΓΑΛ ιδρύθηκε το 1950 από 
τον πατέρα της Κωνσταντίνο 
Χατζάκο και τον ξάδελφό του, 
Χρήστο Χατζηθεοδώρου στα 
Κουφάλια.

Η ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

2019

2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

113,6

 117 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ

+3%

35
ΧΩΡΕΣ

31%



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα κλειστό κλαµπ «βιρτουόζων» 
αµπελουργών επιδιώκει να σχηµα-
τίσει η αποσταγµατοποιία-οινοποι-
ία Τσιλιλή, προκειµένου να εφοδι-
άζεται σταφύλι που ικανοποιεί τα 
ποιοτικά στάνταρτς για τα προϊόντα 
απόσταξης, όσο και για το άνοιγµα 
στην αγορά του ποιοτικού κρασιού. 

Ως συµφωνίες «win-win» περι-
γράφει στην Agrenda ο επικεφα-
λής της γνωστής για τα αποστάγ-
µατά της εταιρείας, Κώστας Τσιλι-
λής, το εγχείρηµα της σύστασης ο-
µάδας αµπελουργών. Ο ίδιος εξη-
γεί πως εστιάζει σε µια µακροχρό-
νια συνεργασία µε παραγωγούς 
ανά την Ελλάδα, η οποία θα µπο-
ρούσε να ξεκινήσει από τον φετι-
νό κιόλας τρύγο, σε περίπτωση που 
η πρώτη ύλη αλλά και η καλλιερ-
γητική κουλτούρα του αµπελουρ-
γού συνάδει µε τη φιλοσοφία και 
τις ανάγκες της εταιρείας.   

Το πλάνο περιλαµβάνει από α-
ναµπέλωση και αναδιάρθρωση α-
µπελιών µέχρι εκπαίδευση, επίβλε-
ψη και ασφάλιση της καλλιέργει-
ας από ζηµιές που δεν καλύπτει ο 
ΕΛΓΑ. Όπως αναφέρει ο κ. Τσιλι-
λής, η συνεργασία θα εξασφαλίζει 
στους αµπελουργούς ένα εγγυηµέ-
νο εισόδηµα υψηλότερο από τους 

µέσους όρους που διαµορφώνει η 
αγορά για τα οινοστάφυλα, σε µια 
προσπάθεια να παρέχει η εταιρεία 
σηµαντικά κίνητρα. «Πάµε να κά-
νουµε συνεργασίες µε διάρκεια 
και δεν τσιγκουνευόµαστε το κάτι 
παραπάνω, γιατί ξέρουµε πως χω-
ρίς καλή πρώτη ύλη δεν πας που-
θενά» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο 
ίδιος, ο οποίος είναι πεπεισµένος 
πως «το καλό κρασί και τσίπουρο 
γίνονται στο αµπέλι». 

Όπως ανέφερε, σε αυτό το στάδιο 
αναµένει την ανταπόκριση των εν-
διαφερόµενων αµπελουργών, για 
να γίνει µια αξιολόγηση ποικιλιών, 
ποσοτήτων και ιδιαιτεροτήτων που 
θα εµφανίζουν οι εκµεταλλεύσεις 
τους ώστε να διαµορφωθεί από κοι-
νού το πλάνο συνεργασίας.  Σ’ αυ-
τή τη φάση η εταιρεία προµηθεύε-
ται περίπου το 50% της πρώτης ύ-
λης που διαχειρίζεται για τα τελικά 
της προϊόντα από σταθερές συνερ-
γασίες και επιδιώκει αφενός να α-
νεβάσει στο 100% το ποσοστό αυτό, 
αφετέρου να αναβαθµίσει το περι-
εχόµενο της συνεργασίας αυτής. 

Το µοντέλο της οµάδας παραγω-
γών που θέλει να αναπτύξει η Τσι-
λιλής, διέπεται από έναν δεκάλογο 
σε όλο το φάσµα της αµπελουργίας: 
 Σχεδιασµός νέων φυτεύσεων µε 

βάση τις ανάγκες της αγοράς και την 
ιδιαιτερότητα του αµπελοτεµαχίου.

 Συνεχής συµβουλευτική, εκπαί-
δευση και καθοδήγηση σε όλο το 
φάσµα της αµπελοκαλλιέργειας, α-
πό έµπειρους επιστήµονες.
 Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλεί-

ων τεχνολογίας για βελτιστοποίηση 
των παραµέτρων της καλλιέργειας.
 ∆ηµιουργία κουλτούρας για βι-

ώσιµη αµπελοκαλλιέργεια.
 Παραγωγή υψηλής ποιότητας στα-

φυλιών µε δεδοµένη την απορρό-
φησή τους από την Τσιλιλή.
 ∆ιασφάλιση µόνιµου εισοδήµα-

τος, υψηλότερου του µέσου όρου.
 Ευέλικτοι τρόποι αποπληρωµής µε 

βάση τις ανάγκες του παραγωγού.
 ∆ιερεύνηση της δυνατότητας κά-

λυψη µέρους των κινδύνων από την 
εταιρεία από φυσικές καταστροφές, 
πέραν όσων αποζηµιώνει ο ΕΛΓΑ.  
 Βασικός συντελεστής στην παρα-

γωγή επώνυµων προϊόντων µε υ 

ψηλή προστιθέµενη αξία.
 Ηθική ικανοποίηση µέσα από µια 

δίκαιη και αποδοτική συνεργασία. 
«Υπάρχουν ουσιαστικές παθογέ-

νειες στο κοµµάτι της παραγωγής 
που σε τελική ανάλυση είναι και 
ο βασικός πυλώνας του κλάδου. 
∆εν υπάρχουν καν καθαροί κλώ-
νοι» συνεχίζει ο κ. Τσιλιλής, λέγο-
ντας πως αυτό το κενό προγραµµα-
τισµού και οργάνωσης που αφή-
νει η Πολιτεία, είναι καιρός να το 
δουν µεταξύ τους οι εταιρείες και 
οι ίδιοι οι αµπελουργοί. «Θέλου-
µε να δώσουµε έµφαση σε ευγε-
νείς διεθνείς ποικιλίες αλλά και ε-
ξίσου ευγενείς ελληνικές όπως Μα-
λαγουζιά, Ασύρτικο, Ληµνιώνα, Ξι-
νόµαυρο, Αγιωργήτικο» συνεχίζει.   

Τέλος αναφέρει ότι οι ανάγκες 
της εταιρείας είναι ήδη αυξηµένες 
µε τις εξαγωγές της να ενισχύονται.

Η σύσταση Οµάδας µπορεί να ξεκινήσει και µε τον φετινό τρύγο. Προτεραιότητα της εταιρείας η αντιµετώπιση που επικρατεί µε σκόρπιους παραγωγούς και εµπορικά τερτίπια.

«Η αγορά καλείται πλέον να δώσει κατεύθυνση στη γενική 
στρατηγική για το αµπέλι» είναι πεποίθηση του επικεφαλής της 
γνωστής για τα αποστάγµατά της εταιρείας, Κώστα Τσιλιλή. 

Κλαμπ άριστων 
αμπελουργών
από Τσιλιλή
Κουλτούρα συμβολαιακής θέλει να εισάγει 
η αποσταγματοποιία-οινοποιία Τσιλιλή

Ποιοτικός ασκός
Στα νέα προϊόντα της 
εταιρείας ο δίλιτρος 
ασκός µε premium 

κρασί που θα διατηρεί το 
περιεχόµενο αναλλοίωτο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB4 | 34 Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

50%

100%

της πρώτης ύλης
προμηθεύεται
από σταθερούς 
συνεργάτες

Στόχος
να το ανεβάσει στο 
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ΑΜΠΕΛΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Χτίζοντας βιο-άμυνα για τονάζ στα αμπέλια
Οι αµπελουργοί µπαίνουν στην τελική ευθεία για να δρέψουν τους 
καρπούς των κόπων τους, µε τις τελευταίες πινελιές στη θρέψη και τη 
φυτοπροστασία να κάνουν τη διαφορά στην τελική απόδοση. ∆ιαφυλλικές 
λιπάνσεις για οµοιόµορφη ωρίµανση των ραγών και ισορροπία των 
απαραίτητων θρεπτικών στα φυτά ενισχύουν ποιότητα και τονάζ. 
Παράλληλα, τείχη βιο-άµυνας απέναντι σε κλιµατολογικές καταπονήσεις 
και εχθρούς στην καλλιέργεια χτίζουν οι βιοδιεγέρτες σε συνδυασµό µε τα 
σκευάσµατα φυτοπροστασίας υψηλής αποτελεσµατικότητας της αγοράς.

633.262}

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

ΟΙΝΑΜΠΕΛΑ

397.559

1,03
ΣΤΑΦΙ∆ΑΜΠΕΛΑΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

3,2%
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> Μείωση εμπορικής αξίας και εξαγωγών των επιτραπέζιων σταφυλιών ειδικά σε 
αμπελώνες με σχήμα διαμόρφωσης κρεβατίνα, που διατηρούν αυξημένη υγρασία

ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΤΑΦΥΛΙΏΝ   
ΛΌΓΩ ΜΎΓΑΣ ΜΕΣΌΓΕΙΌΎ

Όντας είδος εξαιρετικά πολυφάγο, η μύγα 
της Μεσογείου (Ceratitis capitata) εφορμά 
και στο αμπέλι από γειτονικούς δενδρώνες 
με εσπεριδοειδή και μηλοειδή όπου έχει ήδη 
δημιουργήσει μεγάλους πληθυσμούς και 
προβλήματα τη φετινή χρονιά. Εξαιτίας της 
καταπόνησης των πρέμνων και των ζημιών στις 
ράγες που προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα 
στις επιτραπέζιες ποικιλίες, οι αμπελοκαλλιεργητές 
καταβάλλουν τις μέγιστες προσπάθειες για 
να θέσουν το έντομο υπό έλεγχο και να μη 
θρηνήσουν κι άλλο κομμάτι της παραγωγής τους. 
Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σταθερά 
στην Κρήτη (Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, 
Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες) που έχει γνωστό 
ιστορικό προσβολών, αλλά και σε αμπελώνες 
όπου τα σχήματα μόρφωσης όπως η κρεβατίνα, 
διατηρούν αυξημένη υγρασία. 
Όι ζημιές είναι διάσπαρτες, ενώ η ένταση και οι 
θέσεις των προσβολών μπορεί να διαφέρουν 
από έτος σε έτος. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα που 
μαρτυρά την παρουσία και δραστηριότητα του 
εντόμου είναι τα νύγματα ωοτοκίας στις ράγες. 
Τα εκκολαπτόμενα σκουλήκια δημιουργούν 
στοές διατροφής που επειδή είναι κάτω από την 
επιδερμίδα των σταφυλιών είναι ευδιάκριτες. Τα 
προσβεβλημένα σταφύλια χάνουν την εμπορική 
τους αξία, ενώ μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 
τα εξαγώγιμα φορτία δεν γίνονται εξ’ ολοκλήρου 
αποδεκτά από ορισμένες χώρες καθώς το έντομο 
αποτελεί οργανισμό καραντίνας σ’ αυτές. Την 
ίδια στιγμή οι διαρρηγμένες από το έντομο ράγες 
είναι ευάλωτες σε δευτερογενείς μυκητολογικές 
προσβολές (σήψεις), όπως από βοτρύτη. Όταν 
η ζημιά αυτή συντελείται κοντά στη συγκομιδή, 
οι οπές προσελκύουν σφήκες και μέλισσες 
που επιθυμούν να τραφούν από το ζαχαρώδες 
περιεχόμενό τους. 

Αντιμετώπιση σε συνδυασμό με την ευδεμίδα 

Για τα επιτραπέζια σταφύλια, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου συνιστούν την τοποθέτηση παγίδων Mc 
Phail ή δελτοειδείς τύπου Jackson ή αυτοσχέδιες 
(μπουκάλια πλαστικά) για να διαπιστωθεί η 
εμφάνιση του εντόμου και η δυναμική των 
πληθυσμών του. Παράλληλα, οι ετοιμόχρηστες 

παγίδες που βρίσκονται διαθέσιμες στο εμπόριο 
μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, λόγω μαζικής παγίδευσης και 
θανάτωση των εντόμων. Την παρούσα περίοδο, 
οι παραγωγοί πρέπει να επιβλέπουν με ιδιαίτερη 
επιμέλεια, κυρίως τα χοντρόραγα σταφύλια 
κοντά στην ωρίμανση και να επιλέγουν -όπου 
κρίνεται απαραίτητο- ένα συνδυαστικό πρόγραμμα 
επεμβάσεων και κατά της ευδεμίδας, με 
επαναληπτικούς ψεκασμούς στους επιβαρυμένους 
αμπελώνες. Επίβλεψη του δικτύου φερομονικών 
παγίδων και εφαρμογή ψεκασμών όταν η 
προσβολή ξεπεράσει το κατώτατο όριο επέμβασης 
συνίσταται και στους καλλιεργητές οινοποιήσιμων 
σταφυλιών καθώς η δεύτερη καρπόβια γενιά 
της ευδεμίδας μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα 
προβλήματα στις αναπτυσσόμενες ράγες. 
Ύπενθυμίζεται ότι την παρούσα περίοδο η πυκνότητα 
επέμβασης ορίζεται η προσβολή από το έντομο του 3-
5% των βότρυων και επανάληψη του ψεκασμού μετά 
από 10-15 ημέρες ανάλογα την συμπεριφορά και τον 
πληθυσμό του εχθρού.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  
4 ΨΕΚΑΣΜΏΝ  
ΓΙΑ ΤΌΝ ΒΌΤΡΥΤΗ 
Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν από τον 
βοτρύτη, ιδιαίτερα την παρούσα περίοδο, 
λόγω του βροχερού καιρού, τα πρέμνα 
με πυκνόραγους βότρεις καθώς και 
αυτά που φέρουν πληγές από έντομα ή 
χαλαζοπτώσεις. Η ασθένεια νεκρώνει 
φύλλα, βλαστούς, ταξιανθίες και προκαλεί 
σήψη στους βότρεις, γνωστή ως «τεφρά 
σήψη». Στα φύλλα είναι δυνατό να 
παρατηρηθούν κυκλικές ή ακανόνιστες 
κηλίδες, συνήθως στην περιφέρεια του 
ελάσματος, που γρήγορα ξηραίνονται και 
παίρνουν καστανό χρώμα. Η κάλυψη των 
ραγών με τεφρό επίχρισμα μαρτυρά την 
προσβολή του μύκητα και την ανάπτυξη 
των καρποφοριών του. 
Για την καταπολέμησή του απαιτούνται 
τόσο καλλιεργητικά μέτρα που προάγουν 
τον καλό αερισμό της κόμης των πρέμνων, 
όσο και χημικές επεμβάσεις με κατάλληλα 
σκευάσματα.  Ικανοποιητικά αποτελέσματα 
δίνει το πρόγραμμα τεσσάρων ψεκασμών 
που πραγματοποιούνται στο τέλος της 
άνθισης, στο κλείσιμο των σταφυλιών, 
στην αλλαγή του χρώματος και τρεις 
εβδομάδες πριν από τον τρύγο.

 ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ
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3�7
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ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 2H ΓΕΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΒΟΤΡΕΙΣ

3

3�5%
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Τα αµπέλια, οινοποιήσιµα ή επιτραπέζια, έχουν 
πλέον πάρει το δρόµο τους για την ωρίµανση. Κατά 
τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο ολοκληρώνεται η 
εφαρµογή και των τελευταίων λιπάνσεων, για το 
άζωτο, το κάλιο και το φώσφορο µε το σύστηµα 
της υδρολίπανσης. Στο στάδιο της ωρίµανσης των 
σταφυλιών εµφανίζεται σε αρκετούς αµπελώνες 
της Ελλάδας τροφοπενία καλίου. Τα συµπτώµατα 
µπορούν να εµφανιστούν και νωρίτερα -σε περίπτωση 
που έλλειψη είναι έντονη- και περιλαµβάνουν 
περιφερειακή και µεσονεύρια χλώρωση του 
ελάσµατος, ιδίως στα µέσης ηλικίας φύλλα. Εκτός από 
την χλώρωση µπορεί να παρατηρηθεί συστροφή του 

ελάσµατος των φύλλων προς τα κάτω και νεκρώσεις 
στη ράχη και την άκρη των βοτρύων. 

∆ιαφυλλικοί ψεκασµοί µε µαγνήσιο 

για την αντιµετώπιση της «ξήρανσης ράχης» 

Παράλληλα, η διαταραχή της σχέσης καλίου-
ασβεστίου-µαγνησίου µπορεί να προκαλέσει τη 
σηµαντικότερη µη παρασιτική (φυσιολογική) ασθένεια 
της αµπέλου, µε την ονοµασία «ξήρανση ράχης», 
που της καταλογίζονται ετησίως εκτεταµένες ζηµιές σε 
πολλές περιοχές. Η ασθένεια ευνοείται από το θερµικό 
στρες και την έντονη ηλιοφάνεια που έπονται περίοδο 
δροσερού και υγρού καιρού, ένα µοτίβο που µάλλον 
θα ικανοποιηθεί στην ερχόµενη εβδοµάδα. 
Τα προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση της 
πάθησης αφορούν επεµβάσεις όπως η προσθήκη 
καλά χωνεµένης κοπριάς, η ορθολογική εφαρµογή 
χειµερινού και θερινών κλαδεµάτων για τη σωστή 
ρύθµιση της ζωηρότητας των πρέµνων, η αποφυγή 
πλούσιας λίπανσης και ειδικότερα περιορισµός 
των καλιούχων λιπασµάτων και τέλος αποφυγή 
υπερβολικής και ακανόνιστης άρδευσης. Στην 
περίπτωση που ο παραγωγός έχει παρατηρήσει 

ευαισθησία της ποικιλίας του στην πάθηση και έχει 
αντιµετωπίσει επαναλαµβανόµενα προβλήµατα 
τα προηγούµενα έτη, µπορεί να παρέµβει 
συµπληρωµατικά µε δύο ως τρεις ψεκασµούς µε 
άλατα του µαγνησίου ή µε διαφυλλικά λιπάσµατα 
υψηλής περιεκτικότητας σε µαγνήσιο. 
Η εφαρµογή των επεµβάσεων τοποθετείται χρονικά 
σε τρία αναπτυξιακά στάδια, µε την πρώτη να 
πραγµατοποιείται πριν από την έναρξη ωρίµανσης 
των σταφυλιών, την δεύτερη στην αρχή της ωρίµανσης 
και µια τρίτη 7-10 ηµέρες αργότερα. 

Ισορροπία και προστασία µε τα κοκτεΐλ βιοδιεγερτών

Πέρα από τα συµβατικά λιπάσµατα που µπορούν 
να εφαρµοστού από εδάφους ή και διαφυλλικά, 
οι παραγωγοί µπορούν να συµπληρώσουν τις 
ανάγκες των φυτών τους σε θρεπτικά µε τη χρήση 
βιοδιεγερτών. Παράλληλα, σηµαντική είναι η συµβολή 
τους στην αύξηση της πρόσληψης των θρεπτικών 
στοιχείων και του νερού από το φυτό, καθώς και 
στην υποστήριξή του σε περιόδους αβιοτικών 
καταπονήσεων και εναντίων εχθρών. Η εφαρµογή 
θα πρέπει να γίνεται κατόπιν φυλλοδιαγνωστικής.

ΠΛΗΡΗΣ ΘΡΕΨΗ 
ΓΙΑ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΗ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΡΑΓΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΑΥΓΟΥΣΤΟ
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Aναµφισβήτητα δύο από 
τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει ο Έλληνας 
αµπελουργός είναι ο ψευδόκοκκος 
και το ωίδιο. 

Τέλος στο κρυφτό…
Ο ψευδόκοκκος του αµπελιού 
αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση 
στις επιτραπέζιες ποικιλίες λόγω 
υποβάθµισης της ποιότητας και 
µείωσης της τιµής εµπορίας του 
παραγόµενου προϊόντος. Επίσης τα 
τελευταία χρόνια εντείνεται η πίεση 
προσβολών και στις οινοποιήσιµες 
ποικιλίες όπου η αντιµετώπισή 
του καθίσταται πλέον αναγκαία. Η 
δυσκολία στην αντιµετώπιση του 
ψευδόκοκκου έγκειται κυρίως 
στο γεγονός ότι έχει την ικανότητα 
να κρύβεται στα ρυτιδώµατα 
του κορµού και όταν πλέον είναι 
εµφανής στους βότρεις (σταφύλια) 
να έχει ήδη δηµιουργήσει σοβαρά 
προβλήµατα (µελιτώµατα-κόλλα, 
υποβάθµιση ποιότητας, µείωση 
απόδοσης, δυσκολίες στη διαχείριση-
συγκοµιδή). 

Το Movento είναι ένα σκεύασµα 
που βάζει «Τέλος στο κρυφτό…» 
χάρη στη µοναδική διπλή 
διασυστηµατική δράση που έχει 
(ανοδική και καθοδική κίνηση) 
ελαχιστοποιώντας, περισσότερο από 
κάθε άλλο προϊόν, την πιθανότητα 
ο ψευδόκοκκος να «ξεφύγει». Το 
Movento είναι ένα καινοτόµο προϊόν, 
ανήκει στη νέα χηµική οµάδα των 
τετραµικών οξέων µε νέο τρόπο 

δράσης δια στοµάχου (παρεµπόδιση 
βιοσύνθεσης λιπιδίων). Μετά 
την εφαρµογή, το Movento
(spirotetramat) διεισδύει στα φύλλα 
και µετακινείται σε ολόκληρο το 
φυτό. Επιδρά κυρίως στα ατελή 
στάδια, τα οποία παγιδεύονται µεταξύ 
δύο εκδύσεων και θανατώνονται 
καθώς δεν µεταβαίνουν στο επόµενο 
στάδιο ανάπτυξης. Μειώνει επίσης 
την ικανότητα των θηλυκών να 
αναπαραχθούν και τη βιωσιµότητα 
των απογόνων τους. Οι εφαρµογές 

πρέπει να γίνονται νωρίς και 
έγκαιρα, προκειµένου να διεισδύσει 
το spirotetramat  στα φυτά και να 
σταµατήσει την προσβολή.

Ξεκάθαρο αποτέλεσµα
Αναφορικά µε το ωίδιο, στις 
πρόσθετες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει ο αµπελουργός 
πέραν της αντιµετώπισης και της 

διαχείρισης της ίδιας της ασθένειας 
(ανάπτυξη ανθεκτικότητας), είναι οι 
τυχόν επιπτώσεις, για παράδειγµα 
στην οινοποίηση-ποιότητα, που 
µπορεί να έχει η εφαρµογή ενός 
σκευάσµατος κοντά στη συγκοµιδή, 
καθώς και οι ανάγκες-απαιτήσεις 
που προκύπτουν από τις σύγχρονες 
αγορές για µείωση των δραστικών-
υπολειµµάτων στο τελικό προϊόν. 

Το Sonata έρχεται να δώσει 
λύσεις στις προκλήσεις αυτές για 
«Ξεκάθαρο αποτέλεσµα…». Περιέχει 
τον βιολογικό παράγοντα στέλεχος 
του Bacillus pumilus QST 2808.  Η 
δράση του συγκεκριµένου στελέχους 
είναι πολλαπλή (φυσικός φραγµός 
στα σπόρια του µύκητα, αποτροπή 
βλάστησής τους και αποίκιση αυτών, 
παραγωγή και δράση αµινοσακχάρων 
που καταστρέφουν τα κύτταρα του 
µύκητα καθώς και επαγωγή των 
φυσικών µηχανισµών άµυνας των 
φυτών). Το Sonata ξεχωρίζει από 
άλλα προϊόντα της κατηγορίας του 
καθώς δεν λεκιάζει (υγρή µορφή), 
δεν επηρεάζεται από τη θερµοκρασία, 
συνδυάζεται µε πλήθος χηµικών 
σκευασµάτων (σταθερό σε pH 
4,5 έως 8,5) συµβάλλοντας στη 
διαχείριση της ανθεκτικότητας. Τα 
στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε το 
φιλικό περιβαλλοντικό του προφίλ 
και τα µη νοµοθετηµένα υπολείµµατα 
καθιστούν το Sonata, πολύτιµο 
εργαλείο στη σύγχρονη αντιµετώπιση 
του ωιδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις 
εγκρίσεις  των προϊόντων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
FIELD ACTIVATION SPECIALIST

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
BAYER ΕΛΛΑΣ

> Τα Movento και Sonata πολύτιµα εργαλεία στη σύγχρονη αντιµετώπιση των προσβολών στο αµπέλι

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΩΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ BAYER
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Η UPL, παγκόσμιος ηγέτης 
στα αειφόρα γεωργικά προϊόντα 
και λύσεις, στοχεύει στην ανάπτυξη 
και ενίσχυση των βιολύσεων 
που προσφέρει, καθώς και στην 
ισχυροποίηση της αειφορίας. Για την 
UPL η αειφορία είναι μία ολιστική 
προσέγγιση, για τις επιχειρήσεις, 
την πρόοδο, την ευημερία, τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει 
το προϊόν VACCIPLANT®.  
Το φυτοπροστατευτικό προϊόν 
VACCIPLANT® δρα ως 
ενεργοποιητής των μηχανισμών 
άμυνας των φυτών, ενισχύοντας 
την αντοχή του φυτού ενάντια στο 
βακτηριακό κάψιμο, το ωίδιο, τον 
βοτρύτη, το φουζικλάδιο και τον 
περονόσπορο, με αποτέλεσμα 
τον περιορισμό των βλαβερών 
επιπτώσεων τους στις καλλιέργειες. 
Περιέχει τη δραστική ουσία 
Laminarin: 4.5% β/ο και βοηθητικές 
ουσίες: 94.9 β/β. Η δραστική ουσία 
Laminarin είναι ένα απόλυτα φυσικό 
προϊόν, το οποίο προκύπτει από τη 
διαδικασία εκχύλισης των φυκιών 
του γένους Laminaria digitata.

Τρόπος δράσης 
Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, 
έτσι και τα φυτά διαθέτουν ευρύ 
φάσμα μηχανισμών άμυνας, ώστε να 
ξεπερνούν τις δυσμενείς επιπτώσεις 
από τα διάφορα ερεθίσματα που 
προσλαμβάνουν από το περιβάλλον 
στο οποίο αναπτύσσονται. 
Στο φυσικό του περιβάλλον, το 
φυτό είναι ικανό να αντιμετωπίσει 
οποιαδήποτε μεταβολή προκληθεί 
στη φυσιολογική του κατάσταση. 
Σε καταστάσεις απειλής, ο φυτικός 
οργανισμός, αρχίζει και παράγει 
σήματα. Αυτά με τη σειρά τους 
ενεργοποιούν υποδοχείς οι 
οποίοι θέτουν σε λειτουργία τους 
μηχανισμούς άμυνας του φυτικού 
οργανισμού, ώστε να μπορέσουν 
να ανταπεξέλθουν στις δυσμενείς 

συνθήκες επιμόλυνσης 
από το περιβάλλον.
Η χημική δομή της δραστικής ουσίας 
laminarin είναι παρόμοια με τους 
υποδοχείς που ενεργοποιούν τους 
μηχανισμούς άμυνας, όταν υπάρχει 
πραγματικά προσβολή από παθογόνα. 
Αμέσως ξεκινά η διαδικασία 
προστασίας των νεοσχηματιζόμενων 
οργάνων. Το VACCIPLANT® 
θωρακίζει το φυτό, προετοιμάζοντάς 
το να αντιμετωπίσει μυκητολογικές 
και βακτηριακές προσβολές. 

Πεδίο Εφαρμογής
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αμπέλι, 
Φράουλα, Τομάτα, Μαρούλι, Ακτινίδιο.

Πλεονεκτήματα του 
VACCIPLANT®
■ Δίνει λύσεις με προληπτικές 
εφαρμογές σε περιπτώσεις χαμηλού 
κινδύνου, αποφεύγοντας τη χρήση 
των χημικών.

■ Προστατεύει την καλλιέργεια από 
τα πρώτα κιόλας στάδια.
■ Χρησιμοποιείται χωρίς κανένα 
περιορισμό υπολειμμάτων, καθώς 
δεν απαιτείται ο καθορισμός 
προσωρινών Ευρωπαϊκών MRLs.
■ Εφαρμόζεται εως και την ημέρα 
της συγκομιδής, έχει μηδενικό PHI.
■ Αποτελεί στρατηγικό προϊόν για 
χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες.
■ Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη 
διαχείριση ανθεκτικότητας, λόγω του 
μοναδικού τρόπου δράσης του. 
■ Εντάσσεται σε προγράμματα 
στρατηγικής ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας αλλά και βιολογικής 
καλλιέργειας.
■ Ενεργοποιεί με φυσικό τρόπο τους 
μηχανισμούς άμυνας του φυτού για 
την παραγωγή νέων οργάνων. 

Το VACCIPLANT® μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του καθ’ 
όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής 

περιόδου, είτε ενσωματωμένο σε 
προγράμματα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ως εξής:
1. Επιπρόσθετα σε ένα πλήρες 
πρόγραμμα ψεκασμών για αύξηση 
του ελέγχου της ασθένειας από την 
αρχή της καλλιεργητικής περιόδου 
έως και την συγκομιδή.

2. Αντικαθιστώντας την εφαρμογή 
ενός συμβατικού προϊόντος σε 
περίοδο χαμηλής επικινδυνότητας 
για την ασθένεια, για τη διαχείριση 
της ανθεκτικότητας, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός 
έλεγχος της ασθένειας με τα 
χαμηλότερα δυνατά υπολείμματα.

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣ 
 DEVELOPMENT SPECIALIST, 

UPL HELLAS 
ΜΑΤΊΝΑ ΜΠΑΚΟΎΡΗ 

DIGITAL COMMUNICATION, 
UPL HELLAS 

> Ένας ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών

VACCIPLANT ΑΠΟ ΤΗ UPL 
Η ΒΙΟ-ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
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> Το πρόγραµµα λίπανσης Medilco εντυπωσίασε σε Καβάλα και Κορινθία

ΠΟΛΥ�ΕΠΙΠΕ∆Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Οι ειδικοί στη θρέψη της Medilco 
Hellas µε 30 χρόνια εµπειρίας 
οδηγούν τις εξελίξεις στη στοχευµένη 
λίπανση µε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 
εξειδικευµένων βιοδιεγερτών, 
διαφυλλικών, κρυσταλλικών, κοκκωδών 
και ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
λιπασµάτων. 
Το αµπέλι είναι µια καλλιέργεια που έχει 
υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο και κάλιο, 
ενώ πολύ σηµαντικό ρόλο κατέχουν το 
µαγνήσιο και το ασβέστιο. Οι θρεπτικές 
ανάγκες της καλλιέργειας επηρεάζονται 
από πλήθος παραγόντων όπως οι 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες, η ποικιλία, 
η ηλικία των πρέµνων, η  άρδευση, η 
αναµενόµενη παραγωγή, κλπ. 

Κρυσταλλικό λίπασµα Agrolution 
Special 14-7-14+14 CaO+ TE 
Συστήνεται στο διανυόµενο στάδιο της 
ανάπτυξης των ραγών, καθώς η παροχή 
ασβεστίου είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 
την καλύτερη συνεκτικότητά και αντοχή 
τους αλλά και την µετασυλλεκτική τους 
διατηρησιµότητα. Το ασβέστιο ισχυροποιεί 
τα  κυτταρικά τοιχώµατα, µειώνοντας το 
σκάσιµο των σταφυλιών και ενισχύει την 
αντοχή των πρέµνων σε προσβολές από 
παθογόνα. 

∆ιαφυλλική λίπανση µε Agroleaf
Την συµπληρωµατική εφαρµογή 
διαφυλλικής λίπανσης µε Agroleaf Power 
εµπιστεύονται οι έµπειροι γεωπόνοι 
της Κορινθίας και της Καβάλας για την 
ενίσχυση µιας οµοιόµορφης ωρίµανσης. 
Με την εφαρµογή των κατάλληλων 
τύπων Agroleaf Power (15-10-31+ΤΕ 
και 20-20-20+ΤΕ), πλούσιους σε κάλιο, 
ενισχύεται η ωρίµανση ενώ γρήγορα 
διορθώνονται οι ελλείψεις σε θρεπτικά 
στοιχεία. Με την τεχνολογία M-77 και 
DPI των Agroleaf Power επιτυγχάνεται 
ταχύτερη και µεγαλύτερη απορρόφηση 
των θρεπτικών στοιχείων σε σύγκριση 

µε  ένα κοινό κρυσταλλικό λίπασµα, 
µε αποτέλεσµα τα φυτά να µπορούν 
να  ξεπεράσουν γρηγορότερα και 
αποτελεσµατικότερα την καταπόνηση 
από τις καιρικές συνθήκες, τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και να 
αποδίδουν υψηλή παραγωγή. 
Με τα Agroleaf Power επιτυγχάνεται 
αύξηση του φωτοσυνθετικού ρυθµού 
των φυτών 20- 40% σε σύγκριση 
µε άλλα διαφυλλικά προιόντα. Η 
αποτελεσµατικότητα των Agroleaf 
Power είναι ορατή από τη δεύτερη µέρα 
εφαρµογής. Τα φυτά έχουν βαθύτερο 
χρώµα, πιο υγιή εµφάνιση και καλύτερη 
ανάπτυξη.

Εξειδικευµένοι βιοδιεγέρτες  
Εστιάζοντας στην αειφορία και την 
ενίσχυση της άµυνας των φυτών σε αυτό 
το στάδιο της ανάπτυξης, τόσο ενάντια 
σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες 
(υψηλές θερµοκρασίες και ξηρασία) 
όσο και σε φυτοπαθογόνα, η λύση 
βρίσκεται στην εφαρµογή εξειδικευµένων 
βιοδιεγερτών.  Ο συνδυασµός των 
Herovital Vegetal (µε αµινοξέα από 
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης) και 
του Heromar (φυσικός βιοδιεγέρτης και 
ρυθµιστής ανάπτυξης των φυτών, από 
εκχύλισµα του φύκους Ascophyllum 

nodosum) αποτελεί την ιδανική λύση 
ακόµα και στις βιολογικές καλλιέργειες. 
Με καινοτόµα προϊόντα όπως το 
Herovital Vegetal και το Heromar, 
η Medilco Hellas δίνει πάλι τη λύση 
ενισχύοντας την άµυνα των φυτών και 
προσφέρει:
■ Γρήγορη ανάκαµψη από στρες και 
καταπονήσεις.
■ Αύξηση παραγωγής.
■ Προώθηση της ωρίµανσης .
■ Καλύτερη απορρόφηση των µακρο- 
και µικρο-θρεπτικών στοιχείων.
■ Ρύθµιση της υδατικής ισορροπίας σε 
πρέµνα και καρπούς.

Τα αποτελέσµατα των πειραµατικών 
αγρών σε καλλιέργεια Σουλτανίνας, 
τόσο στην περιοχή της Καβάλας όσο 
και της Κορινθίας όπου εφαρµόστηκαν 
τα ολοκληρωµένα προγράµµατα 
λίπανσης της Medilco Hellas, υπό την 
επίβλεψη έµπειρων γεωπόνων από την 
Ελλάδα και το Ισραήλ, εκφράζονται σε 
µεγαλύτερες αποδόσεις έως 23% και 
ενίσχυση του µεγέθους των ραγών κατά 
10%, αποδεικνύοντας την υπεροχή των 
εξατοµικευµένων αναγκών λίπανσης στις 
καλλιέργειες. 

ΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΥ  MSCI
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